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        الثام4ة عرشةالثام4ة عرشةالثام4ة عرشةالثام4ة عرشة    اجللسةاجللسةاجللسةاجللسةحمرض حمرض حمرض حمرض 

  ).2015 ,سمربد 15( 1437ربيع أ#ول  3الثال:ء : التارخيالتارخيالتارخيالتارخي

  .محمد أ#نصاري، اخلليفة أ#ول Aلرئ@ساملس�شار الس?يد : الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة
  .، ابتداء من الساRة الرابعة واQقJقة أ#ربعني بعد الزوالساعتان :التوقJتالتوقJتالتوقJتالتوقJت

  .م4اقشة أ#س?ئV الشفوية ::::Tدول أ#عاملTدول أ#عاملTدول أ#عاملTدول أ#عامل

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

        ::::املس�شار الس?يد محمد أ#نصاري، رئ@س اجللسةاملس�شار الس?يد محمد أ#نصاري، رئ@س اجللسةاملس�شار الس?يد محمد أ#نصاري، رئ@س اجللسةاملس�شار الس?يد محمد أ#نصاري، رئ@س اجللسة
gسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Rىل ٔ�رشف املرسلني و�ٓ\ وحصبه gسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Rىل ٔ�رشف املرسلني و�ٓ\ وحصبه gسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Rىل ٔ�رشف املرسلني و�ٓ\ وحصبه gسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Rىل ٔ�رشف املرسلني و�ٓ\ وحصبه 

�مجعنئ�مجعنئ�مجعنئ�مجعنئ....        
        الس?يد الوز�ر،الس?يد الوز�ر،الس?يد الوز�ر،الس?يد الوز�ر،

        الس?يدات املس�شارات،الس?يدات املس�شارات،الس?يدات املس�شارات،الس?يدات املس�شارات،
        السادة املس�شارون، السادة املس�شارون، السادة املس�شارون، السادة املس�شارون، 

وتطبيقا ملقpضيات  ،م4ه 100تزنيال ٔ#حاكم اQس?تور وحتديدا الفصل 
 Vس?ئ�النظام اQاzيل، س?يخصص جملس?نا املوقر اليوم هذه اجللسة لتقدمي ٔ

  . السادة املس�شار�ن ؤ�جوبة احلكومة Rلهيا
وق�ل التطرق ��، وبداية ٔ�عطي اللكمة Aلس?يد أ#مني ٕالطالع 
ا�لس Rىل ما Tد من مراسالت وٕاRال�ت، فاللكمة Aلس?يد أ#مني 

  .أ#س?تاذ تو�زي

        ::::املس�شار الس?يد ٔ�محد تو�زي، ٔ�مني ا�لساملس�شار الس?يد ٔ�محد تو�زي، ٔ�مني ا�لساملس�شار الس?يد ٔ�محد تو�زي، ٔ�مني ا�لساملس�شار الس?يد ٔ�محد تو�زي، ٔ�مني ا�لس
        ....شكرا الس?يد الرئ@سشكرا الس?يد الرئ@سشكرا الس?يد الرئ@سشكرا الس?يد الرئ@س

        ....gسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Rىل النيب أ#منيgسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Rىل النيب أ#منيgسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Rىل النيب أ#منيgسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Rىل النيب أ#مني
من النظام اQاzيل �لس املس�شار�ن، نعلن  175طبقا ٔ#حاكم املادة 

عن توصل مكpب ا�لس ب�ٔربع مقرت�ات قوانني، تقدم به بعض السادة 
  :صا� واملعارصة، ويهٔ�عضاء فريق ا#ٔ 

  مقرتح قانون تنظميي خبصوص تفعيل الطابع الرمسي Aلغة أ#مازيغية؛ )1
  مقرتح قانون gش�ٔن تق4ني زراRة الكJف ¡ملغرب؛ )2
املتعلق ب�4ظمي التعلمي  01.00مقرتح قانون يقيض ب�متمي القانون رمق  )3

  العايل؛
  .مقرتح قانون العفو العام Rىل مزارعي الكJف )4
 توصلت الرئاسة مبراسV من الوز�ر امللكف ¡لعالقات مع الربملان كام

وا�متع املدين، خيرب من zاللها ا�لس املوقر طلب الس?يد وز�ر التعمري 
وٕاRداد الرتاب الوطين بت�ٔجJل أ#س?ئV املوة لوزارته ٕاىل Tلسة الحقة، 

حبضور القمة نظرا الرتباط الس?يد الوز�ر ¡لزتامات حكومJة طارئة، تتعلق 
  . العاملية الرابعة حول الس?يا�ة احلرضية مبدينة مرا³ش

وكذ� بطلب الس?يد وز�ر العدل ٕ¡دراج السؤال املتعلق بقطاع العدل 
  .يف �ٓخر اجللسة

 15و¡ل¼س?بة لٔ«س?ئV اليت توصلت هبا الرئاسة ٕاىل ¸اية يوم الثال:ء 
  :يه اكلتايل 2015دج4رب 

  سؤ¿؛  56: أ#س?ئV الشفهية
  .سؤ¿ 13: أ#س?ئV الكpابية

  .شكرا الس?يد الرئ@س

        ::::الس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسة
        . . . . شكرا الس?يد أ#منيشكرا الس?يد أ#منيشكرا الس?يد أ#منيشكرا الس?يد أ#مني

وRىل �ركة هللا Áس?هتل Tدول ٔ�عامل هذه اجللسة ¡ٔ#س?ئV ا#ٓنية املوة 
ٕاىل الس?يد وز�ر التجهزي والنقل واAلوT@س�Jك، ويه ٔ�س?ئÃ Vمتزي بو�دة 

بقا Aلقرار املتÈذ من طرف املوضوع، �ا س?تعرض دفعة وا�دة، وذ� ط 
  .املكpب

ؤ�ول سؤال مسÉل اليوم يف هذه اجللسة، هو السؤال الشفوي ا#ٓين 
املتعلق بقطاع املواË ¡ملغرب، وقد تقدم به الفريق احلريك فليتفضل ٔ��د 

  .املس�شار�ن ٔ�عضاء الفريق مشكورا

        ::::املس�شار الس?يد موالي ادر,س احلس?ين Rلوياملس�شار الس?يد موالي ادر,س احلس?ين Rلوياملس�شار الس?يد موالي ادر,س احلس?ين Rلوياملس�شار الس?يد موالي ادر,س احلس?ين Rلوي
        ....gسم هللا الرمحن الرحميgسم هللا الرمحن الرحميgسم هللا الرمحن الرحميgسم هللا الرمحن الرحمي

        السادة الوزراء،السادة الوزراء،السادة الوزراء،السادة الوزراء،
        ٕاخواين املس�شار�ن واملس�شارات،ٕاخواين املس�شار�ن واملس�شارات،ٕاخواين املس�شار�ن واملس�شارات،ٕاخواين املس�شار�ن واملس�شارات،

        الس?يد الرئ@س،الس?يد الرئ@س،الس?يد الرئ@س،الس?يد الرئ@س،
�وال ك¼شكرو الس?يد الوز�ر Rىل املنجزات اليت قام هبا zالل هذه ٔ

  .الفرتة
        الس?يد الوز�ر احملرتم، الس?يد الوز�ر احملرتم، الس?يد الوز�ر احملرتم، الس?يد الوز�ر احملرتم، 

اخنرط املغرب يف ٕاجناز العديد من املشاريع الب¼Jوية املهيلكة املربجمة يف 
ËلمواA فق ٕاطار إالسرتاتيجية الوطنية�، واليت س@pاح تفعيلها التدرجيي يف ٔ

  .2030س?نة 
�ا Áسائلمك، الس?يد الوز�ر، ما يه املقاربة اليت س?تعقدها احلكومة 
لتحقJق التوازن بني اجلهات املطR Vىل البحر لتزنل هذه أ#وراش الهامة، 

  واليت يعدها رافعة اقpصادية من ش�ٔن تقليص الفوارق بني اجلهات؟
  .وشكرا

        ::::@س اجللسة@س اجللسة@س اجللسة@س اجللسةالس?يد رئ الس?يد رئ الس?يد رئ الس?يد رئ 
        . . . . شكرا الس?يد املس�شارشكرا الس?يد املس�شارشكرا الس?يد املس�شارشكرا الس?يد املس�شار

اللكمة ا#ٓن يف ٕاطار اجلواب Aلس?يد الوز�ر، فليتفضل مشكورا، 
  .امسحوا يل ٔ�عتذر

 Vلننا عن تقدمي أ#س?ئR�ن¼pقل ٕاىل السؤال املوايل، نظرا ٔ#نه س?بق ٔ�ن ٔ
دفعة وا�دة نظرا لو�دة املوضوع، والسؤال املوايل وهو يتعلق gس?ياسة 
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وقد تقدم به فريق التجمع الوطين لٔ«حرار، فليتفضل ٔ��د  الوزارة املينائية،
  .أ#عضاء لتقدمي السؤال

        ::::املس�شار الس?يد محمد البكورياملس�شار الس?يد محمد البكورياملس�شار الس?يد محمد البكورياملس�شار الس?يد محمد البكوري
        ....شكرا الس?يد الرئ@سشكرا الس?يد الرئ@سشكرا الس?يد الرئ@سشكرا الس?يد الرئ@س
        الس?يدان الوز�ران،الس?يدان الوز�ران،الس?يدان الوز�ران،الس?يدان الوز�ران،

        الس?يدات والسادة املس�شارون،الس?يدات والسادة املس�شارون،الس?يدات والسادة املس�شارون،الس?يدات والسادة املس�شارون،
الس?يد الوز�ر، تعلمون ٔ�ن املغرب حتده من الشامل ومن الغرب حبار، 

يط أ#طليس، ويه مسا�ة Õبرية Tدا حتتاج البحر أ#بيض املتوسط واحمل 
  .التÙدØت ¿قpصادية اليت رفعها املغرباليوم ٕاىل مواË يف مس?توى 

 Ëالس?يد الوز�ر احملرتم، ما يه س?ياس?تمك املينائية ٕالرشاك قطاع املوا
  يف تطو�ر ٔ�داء ¿قpصاد الوطين؟

  .شكرا

        ::::الس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسة
  . شكرا الس?يد املس�شارشكرا الس?يد املس�شارشكرا الس?يد املس�شارشكرا الس?يد املس�شار

ا#ٓن ٕاىل السؤال الثالث وهو حول موضوع قطاع املواË، وقد فلن¼pقل 
تقدم به الفريق اQس?توري اQميقراطي ¿جÜعي، فليتفضل ٔ��د ٔ�عضائه 

  .لتقدمي السؤال

ٓ املس�شارة الس?يدة RاÞشة املس�شارة الس?يدة RاÞشة املس�شارة الس?يدة RاÞشة املس�شارة الس?يدة RاÞشة  � ٓ � ٓ � ٓ �        ::::يتعاليتعاليتعاليتعال
        ....gسم هللا الرمحن الرحميgسم هللا الرمحن الرحميgسم هللا الرمحن الرحميgسم هللا الرمحن الرحمي

        الس?يد الرئ@س،الس?يد الرئ@س،الس?يد الرئ@س،الس?يد الرئ@س،
        الس?يدان الوز�ران،الس?يدان الوز�ران،الس?يدان الوز�ران،الس?يدان الوز�ران،

        السادة املس�شار�ن،السادة املس�شار�ن،السادة املس�شار�ن،السادة املس�شار�ن،
        رتم،رتم،رتم،رتم،الس?يد الوز�ر احملالس?يد الوز�ر احملالس?يد الوز�ر احملالس?يد الوز�ر احمل

تãىن املغرب خمططا اسرتاجتيا لقطاع املواË، تتوفر فJه لك املقومات 
إالطار املالمئ ٕالجياد �لول احلاجJات الوطنية واجلهوية وحىت Rىل املس?توى 

  .احمليل والقطاعي
وقد ت��عنا هذه إالسرتاجتية القامئة Rىل اعتبار املواË رافعة Aلتمنية بل 

  . ات العامليةرافعة اقpصادية تواÕب التو
كام تب¼ت هذه إالسرتاجتية خمططا اس�éرØ حيدد أ#ولوØت وجيسد 
¿خpيارات إالسرتاجتية هبدف مواÕبة طلب املزتايد وحتسني أ#داء واêمتوقع 

�  . يف الس?ياق الوطين واQويل كذ
والزلنا، الس?يد الوز�ر، نتذÕر ٔ�ن العديد من أ#س?ئV اليت اكنت تطرح 

جملس املس�شار�ن ٔ�و جملس النواب، اكنت دامئا ٕاTابة السادة  هنا سواء يف
الوزراء ا��ن س?بقومك يف القطاع يتعذرون بعدم Tاهزية اëطط املد�ري 
AلمواË ا�ي حيدد احلاجJات Rىل مدى الس?نوات ويدرس ٕاماكنية ٕا�داث 
مواT Ëديدة لرفع الضغط الناجت عن تطور م�ادالت املغرب مع اQول 

  .أ#ج4بية

كام ٔ�ن اëطط املد�ري سرياجع الوظائف اëصصة AلمواË، يف ٕاطار 
  .ٕاRادة النظر يف بعض املواË املوجودة

  :لنا، الس?يد الوز�رؤ ñسا
؟ 2030هل مت وضع اëطط املد�ري مضن ٔ�هدافمك إالسرتاجتي يف ٔ�فق 

  وما يه معامله؟ 
  ما يه مس?تÉدات ٕا�داث املواË اجلديدة؟

  .وشكرا الس?يد الوز�ر

        ::::الس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسة
        ....شكرا Aلس?يدة املس�شارةشكرا Aلس?يدة املس�شارةشكرا Aلس?يدة املس�شارةشكرا Aلس?يدة املس�شارة

ا#ٓن س?ن¼pقل ٕاىل السؤال املوايل حول موضوع ت�ٔهيل الب¼Jة التحتية 
املينائية ببالد�، لفريق أ#صا� واملعارصة، فليتقدم ٔ��د ٔ�عضاء الفريق 

  .لتقدمي السؤال

        ::::املس�شار الس?يد العريب احملريشاملس�شار الس?يد العريب احملريشاملس�شار الس?يد العريب احملريشاملس�شار الس?يد العريب احملريش
        الس?يد الرئ@س احملرتم،الس?يد الرئ@س احملرتم،الس?يد الرئ@س احملرتم،الس?يد الرئ@س احملرتم،

        ر�ن احملرتمني،ر�ن احملرتمني،ر�ن احملرتمني،ر�ن احملرتمني،الس?يد�ن الوز�الس?يد�ن الوز�الس?يد�ن الوز�الس?يد�ن الوز�
        الس?يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،الس?يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،الس?يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،الس?يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

الس?يد الوز�ر احملرتم، السؤال دØلنا هو ماذا ٔ�Rدت احلكومة êهت÷ 
  ؟2030الب¼Jة التحتية Aلمواz ،Ëاصة Rىل مس?توى ٕاسرتاجتية 

  .وشكرا

        ::::الس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسة
  .شكرا الس?يد املس�شارشكرا الس?يد املس�شارشكرا الس?يد املس�شارشكرا الس?يد املس�شار

موضوع إالسرتاجتية الوطنية  ا#ٓن Tاء اQور Rىل السؤال املوايل، حول
AلمواË، وقد تقدم هبذا السؤال الفريق ¿شرتايك، فليتقدم ٔ��د ٔ�عضاء 

  .الفريق لطرح السؤال

        ::::املس�شار الس?يد محمد Rلمياملس�شار الس?يد محمد Rلمياملس�شار الس?يد محمد Rلمياملس�شار الس?يد محمد Rلمي
        ....شكرا الس?يد الرئ@سشكرا الس?يد الرئ@سشكرا الس?يد الرئ@سشكرا الس?يد الرئ@س
        الس?يدان الوز�ران،الس?يدان الوز�ران،الس?يدان الوز�ران،الس?يدان الوز�ران،

        الس?يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،الس?يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،الس?يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،الس?يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
        الس?يد الوز�ر احملرتم،الس?يد الوز�ر احملرتم،الس?يد الوز�ر احملرتم،الس?يد الوز�ر احملرتم،

  : خبصوص املوضوع، كام ييلسؤال الفريق ¿شرتايك
        الس?يد الوز�ر، الس?يد الوز�ر، الس?يد الوز�ر، الس?يد الوز�ر، 

Áسائلمك عن التدابري وإالجراءات املتÈذة من ٔ�Tل حتسني تنافس?ية 
  املواË املغربية؟

والشطر الثاين من السؤال، Áسائلمك ٔ�يضا عن مرا�ل ٕاجناز إالسرتاجتية 
  ٕان شاء هللا؟ 2030الوطنية AلمواË يف ٔ�فق 

  .وشكرا
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        ::::الس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسة
  .الس?يد املس�شارالس?يد املس�شارالس?يد املس�شارالس?يد املس�شارشكرا شكرا شكرا شكرا 

ٕاذن ا#ٓن س¼س?متع ٕاىل السؤال أ#zري، املتعلق ¡لقطاع حول موضوع 
نتاجئ ٕاصالح قطاع املواË وRالقpه ¡جلهوية املتقدمة، وهو السؤال ا�ي 
تفضلت بطر�ه مجموRة الكونفدرالية اQميقراطية Aلشغل، فليتفضل ٔ��د 

�عضاء ا�موRة لطرح السؤالٔ.  

        ::::رك الصاديرك الصاديرك الصاديرك الصادياملس�شار الس?يد املبااملس�شار الس?يد املبااملس�شار الس?يد املبااملس�شار الس?يد املبا
        ....شكرا الس?يد الرئ@سشكرا الس?يد الرئ@سشكرا الس?يد الرئ@سشكرا الس?يد الرئ@س
        الس?يد�ن الوز�ر�ن،الس?يد�ن الوز�ر�ن،الس?يد�ن الوز�ر�ن،الس?يد�ن الوز�ر�ن،

        السادة والس?يدات املس�شار�ن واملس�شارات،السادة والس?يدات املس�شار�ن واملس�شارات،السادة والس?يدات املس�شار�ن واملس�شارات،السادة والس?يدات املس�شار�ن واملس�شارات،
ا�ي فكك مكpب اس?تغالل املواË ؤ��دث  15.02بعد صدور قانون 

  .من ٔ�Tل ٕاصالح قطاع املواË "مرىس املغرب"الواك� الوطنية AلمواË و
  :Áسائلمك، الس?يد الوز�ر
  ح؟ ما يه نتاجئ هذا إالصال

وما يه �ٓليات مراق�ة وزارÃمك Rىل املواË وØ، بعد حسب 
اخpصاصات مصلÙة املواË وامل� العمويم البحري خصوصا وحنن مق�لون 

  Rىل اجلهوية املتقدمة؟
  .وشكرا الس?يد الوز�ر

        ::::الس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسة
  .شكرا الس?يد املس�شارشكرا الس?يد املس�شارشكرا الس?يد املس�شارشكرا الس?يد املس�شار

ل¼س?متع ا#ٓن واس?تدرااك ٔ�قول ٔ�ن السؤال املطروح اكن ما ق�ل أ#zري، 

ٕاىل السؤال أ#zري حول موضوع تفعيل ٔ�هداف إالصالح املينايئ، وقد 
تقدم به فريق ¿حتاد العام ملقاوالت املغرب، فليتفضل ٔ��د ٔ�عضاء الفريق 

  .لطرح السؤال

        ::::املس�شار الس?يد Øسني املس�شار الس?يد Øسني املس�شار الس?يد Øسني املس�شار الس?يد Øسني غغغغمنوينمنوينمنوينمنوين
        ....شكرا الس?يد الرئ@س احملرتمشكرا الس?يد الرئ@س احملرتمشكرا الس?يد الرئ@س احملرتمشكرا الس?يد الرئ@س احملرتم

        الس?يد الوز�ر احملرتم،الس?يد الوز�ر احملرتم،الس?يد الوز�ر احملرتم،الس?يد الوز�ر احملرتم،
        ارون احملرتمون،ارون احملرتمون،ارون احملرتمون،ارون احملرتمون،الس?يدات والسادة املس�شالس?يدات والسادة املس�شالس?يدات والسادة املس�شالس?يدات والسادة املس�ش

انطالقا من الضعف امللحوظ Rىل مس?توى اÁس?يابية العبور املينايئ، 
  :zاصة مبينايئ اQار البيضاء وطنÉة املتوسط، Áسائلمك، الس?يد الوز�ر

ما يه إالجراءات املتÈذة ملعاجلة ¿كتظاظ وتقليص مدة انتظار 
  الشاح4ات يف املواË؟

ور ت�4اقض مع ٔ��د ٔ�هداف من لكفة العب 10%ٔ�ال Ãرون ٔ�ن زØدة 
  إالصالح املينايئ املمتثل يف تقليص هذه اللكفة؟

ملاذا ال يمت العمل يف رصيف البضائع ¡لشطر الثالث Rىل غرار املعمول 
  به يف أ#رصفة اëصصة Aلتدفقات أ#خرى؟

 ËلمواA يض ت¼س?يق ود لك من الواك� الوطنيةpم�ادئ احلاكمة تق

 جتربة التحر�ر املينايئ من ٔ�Tل Ãمثيهنا و¿س?تفادة مهنا ومد�رية املواË لتقJمي
وحتصيهنا، ولرصد نقاط الضعف من ٔ�Tل جتاوزها، مفىت س@مت ذ�، الس?يد 

  الوز�ر، تفعيال Aلمنافسة الرشيفة واملتاكف�ة بني الفاRلني املينائيني؟
  .وشكرا

        ::::الس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسة
        ....شكرا الس?يد املس�شارشكرا الس?يد املس�شارشكرا الس?يد املس�شارشكرا الس?يد املس�شار

�ر التجهزي والنقل واAلوجس�Jك لٕالTابة Rىل ا#ٓن Tاء دور الس?يد وز
  .اكفة أ#س?ئV املطرو�ة واملتعلقة بقطاع املواË، تفضل الس?يد الوز�ر

        ::::الس?يد عز�ز ر¡ح وز�ر التجهزي والنقل واAلوT@س�Jكالس?يد عز�ز ر¡ح وز�ر التجهزي والنقل واAلوT@س�Jكالس?يد عز�ز ر¡ح وز�ر التجهزي والنقل واAلوT@س�Jكالس?يد عز�ز ر¡ح وز�ر التجهزي والنقل واAلوT@س�Jك
        ....gسم هللا الرمحن الرحميgسم هللا الرمحن الرحميgسم هللا الرمحن الرحميgسم هللا الرمحن الرحمي

 والصالة والسالم Rىل موال� رسول هللا وRىل �ٓ\ وحصبه ٔ�مجعني والصالة والسالم Rىل موال� رسول هللا وRىل �ٓ\ وحصبه ٔ�مجعني والصالة والسالم Rىل موال� رسول هللا وRىل �ٓ\ وحصبه ٔ�مجعني والصالة والسالم Rىل موال� رسول هللا وRىل �ٓ\ وحصبه ٔ�مجعني        ....اااامحلمحلمحلمحلد د د د 
داية ٔ�هنئمك بذÕرى املوQ النبوي ¡لتوفJق و¡لصÙة و¡لهناء يف الب

وأ#من و¿س?تقرار لبالد�، و¡لصÙة والتوفJق ق�ل ذ� جلال� امل� 
  .ولشعبنا معوما

هذا اليوم ٔ�عتقد ٔ�نه يوم م�ارك ف� يتعلق ¡لبحر و¡ملواË، ٔ#نه هذا 
يتعلق gسلسV  الصباح عقد� ندوة Ãاكد Ãكون يه الندوة أ#zرية ف�

اAلقاءات حول تطو�ر النقل واAلوT@س�Jك البحري، اس?تدعينا zرباء 
وماكتب دراسات، وصلنا ٕاىل اخلالصات اêهنائية اليت ٕان شاء هللا س?تعلن 
Aلعموم رمسيا يف بداية الس?نة املق�V ٕ¡ذن هللا، واليت هتدف ٕاىل إالTابة Rىل 

¡القpصاد البحري يف Tانبه وا�د العدد دØل ال�ساؤالت، مث ٔ�يضا اêهنوض 
النقل واAلوT@س�Jك والس?� بعد ما وقع ما وقع لرشاكتنا ؤ#سطولنا البحري 

  .يف الس?نوات املاضية
�ñرشف ٔ�ن ٔ�قف ب@4مك اليوم ف� يتعلق هبذه أ#س?ئV فJتاكمل ٔ ��ؤ

  . ال�رشيع واملراق�ة مع ما تقوم به أ#زة التنفJذية من دراسات
�عتقد هذا وهذا يشء امحلد ٔ ���شكرمك ٔ�وال Rىل و�دة املوضوع، ٔٔ 

يشء �م ٔ�نه ٔ�حJا� قد تطرح ٔ�س?ئV حول قضاØ ٕاسرتاتيجية ولكن تيكون 
سؤال وا�د ال يفي ¡لغرض، فٕاما نل�Éٔ ٕاىل اAلÉان، ؤ�� يف تقد�ري ٔ�ن م�ل 
هذا امجلع �كون فJه فائدة ٔ#نه يف هناية املطاف هو م4توج وطين، فJه نعم 

ة التنفJذ ولكن ٔ�يضا فJه ال�رشيع واملراق�ة، مث يه م� Aلشعب احلكوم
  .املغريب

ملواË وحول البحر، ادعوين يف البداية ٔ�ن ٔ�قول رمبا يعين السؤال حول 
ولكن اك�ن وا�د إالسرتاتيجية ٔ�خرى اAيل ميكن جتي املناس?بة نتلكمو Rلهيا 

  .القضاØ املينائيةتتعلق ¡AلوT@س�Jك اAيل يه تتاكمل مع القضاØ البحرية و 
�قول بدءا ٔ�نه يعين عندما نتÙدث عن هذا القطاع ميكن يل نقول لمك ٔ

، وٕان اكن ٔ�مه أ#س?ئV رئ@س?يةدØل احملاور  10حنن Áش?تغل فJه من zالل 
تنصب يف حمو هو حمور ¿س�éر يف الب¼Jة التحتية مع بعض أ#س?ئV حول 

  .اخلدمات
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، ٕاذا اكن الوقت ,سمح نتÙدث ٔ�وال، إالصالح املؤسسايت وال�رشيعي
يعين وzاصة ٔ�ن هناك ñرشيعات Ãرجع ٕاىل بداØت القرن املايض عهنا، 
  .س?نة 50، وبعضها عندها 1919س?نة تقريبا، يعين  100حوايل 

احملور الثاين حول الب¼Jات التحتية واليت ñساءلمت عهنا وzاصة 
  .إالسرتاتيجية املينائية واAيل ¸ادي نفصل فهيا

ثالث، املوارد الãرشية ٔ#ن هناك سوق Õبري وطين ودويل حيتاج احملور ال 
�ن Ãكون ٔ Vرشية والكفاءات وبالد� مؤهãٕاىل م�ات ا#ٓالف من املوارد ال

  .قاRدة Aلتكو�ن
احملور الرابع، جودة اخلدمات ف� يتعلق ¡الس?تغالل، وف� يتعلق ٔ�يضا 

  . مبعاجلة قضاØ الرشاكء وzاصة العبور
 (COP21)س، السالمة والب@�ة، وحنن Rاد ا�هتينا من احملور اخلام

اAيل هو ÕيتÙدث ¡خلصوص Rىل قضاØ الب@�ة، ولكن ايضا موضوع 
  . السالمة هو موضوع �م ؤ�نمت تعلمون ا#ٓ:ر دØل بعض الكوارث البحرية

سادسا، تطو�ر صناRة وصيانة البواخر اليت اكنت يف املايض، وا#ٓن 
هيا وقامت ببعض املبادرات ؤ�طلقت دراسة، يعين احلكومة اش?تغلت Rل

  .واخلدمات ٔ�يضا لٔ«سطول البحري سواء اكن دويل ٔ�و وطين
سابعا، تطو�ر النقل واAلوT@س�Jك، وzاصة يف اجتاه الرشاكء و¡لضبط 

  .ٕافريقJا
:م4ا، حامية وÃمثني امل� العمويم البحري من ٔ�ي اس?تغالل ال يليق به 

  . وتوجهيه حنو ¿س?مترار
  .عا، التعاون اQويل س

  . Rارشا، الرشاكة بني القطاع العام والقطاع اخلاص
  .هذه ٔ�مه احملاور اليت Áش?تغل Rلهيا

 Ëعند� موا بطبيعة احلال، ٔ�نمت كتعرفو ٔ�ن يف البالد دØلنا امحلد 
مواz Ëاصة  6مJناء zاص ¡لصيد البحري و 19مJناء جتاري،  38كثرية، 

مليون طن، Rىل ٔ�ية �ال س?نوØ، امحلد   115 ¡لرتفJه، ا#ٓن كنعاجلو
اس?تطعنا ٔ�ننا حنققو رمق قJايس Rىل مس?توى طنÉة املتوسط بعدما وقع يف 

Ãراجع، ولكن ا#ٓن طنÉة املتوسط �كسب موقعه Rىل  2011و 2010
  . الصعيد اQويل، وا#ٓن بدٔ� ينافس املواË الكربى

�لف يف ٕاطار  400داملليون مسافر، مبا فهيا  R4دد املسافر�ن ٔ
الر�الت الرتفهيية، ي�ٔيت اQار البيضاء مث بعده اجلرف أ#صفر فهيا يتعلق 

  . ¡لتصد�ر و¿س?ترياد
تقرر ٔ�ن تطلق احلكومة بناء Rىل دراسات سابقة، حنن هذا  2012يف 

، هذا مسار 2011وال  2012دامئا نقو\ ونتعرف به املغرب مايش Ãزاد يف 
للك حكومة لها دورها بطبيعة احلال، ويرتك  طويل دØل البالد دØلنا،

  . Aلشعب ٔ�ن يقمي ٔ�داء لك حكومة
اكنت دراسات سابقة، لكن ملا جJنا حJننا هذه اQراسات السابقة 

، هذه إالسرتاتيجية اليت قدمت ٔ�مام 2012ؤ�طلق4ا إالسرتاتيجية يف 

صاحب اجلال�، الهدف مهنا، بطبيعة احلال، هو هاذ ما ٔ�رشمت ٕاليه يف 
�س?ئلتمك وهو دمع ¿قpصاد الوطين، وzاصة أ#Áشطة ¿قpصادية اليت ٔ

  .حتتاج ٕاىل التفاRل مع العامل اس?تريادا وتصد�را
مث ٔ�يضا اêمتكني ملوقع اسرتاتيجي حبري مبعىن ,سرتد املغرب ماكنته 
البحرية اليت اكنت يف القرون السابقة، وامجليع يقرٔ� التارخي عندما اكن 

Jا Aلسفن، ¡ٕالضافة ٕاىل التÉارة، وهذا ٔ#ن موجود�ن كام املغرب يعترب �ام 
قال بعض إالخوان Rىل احمليط أ#طليس والبحر املتوسط، والتÉارة متر 

�ساسا من هاذ�ن املسار�نٔ .  
مث :لثا هو zلق نوع من التواز�ت Rىل املس?توى اجلهوي ومواÕبة 

تطل Rىل البحر، التمنية احمللية ¡ل¼س?بة لوا�د العدد دØل اجلهات اليت 
Rالش ٔ�رشت ٕاىل الس?ياسة اAلوT@س�JكJة؟ ٔ#نه .. ولكن البد ٔ�ن ٔ�شري

نتÙدث عن املواË البحرية، يف �ني الس?ياسة اAلوT@س�JكJة ¡ٕالضافة ٕاىل 
ذ� تتÙدث عن املواË اجلافة، يعين عن املناطق اAلوT@س�JكJة اAيل يه 

ط بني هذه املواË اجلافة يف املناطق اليت ل@ست لها حبر ويقع التاكمل والرب
واملناطق اAلوT@س�JكJة وبني املناطق البحرية، ال حيتاج ذ� ٕاىل طرق 
وٕاىل سكك، ولكن كام قلت جتي املناس?بة نتÙدثو ٕان شاء هللا Rىل هذا 

  . اجلانب
يعين من الناحJة الرمقية ٔ�نه هذه الس?ياسة اAيل كنتÙدثو Rلهيا ¸ادي 

 يبارك ٕان شاء هللا، هذا احلد أ#دىن، مليار دØل اQرمه، ريب 60حتتاج 
نتÙدث عن ¿س�éر يف �ده أ#دىن دØل اQو� ٔ�و gرشاكة مع القطاع 
اخلاص، ولكن Õيجي ¿س�éر دØل ما ,سمى ب�ٔحصاب ¿مpياز، اAيل Rاد 
Õيجيو هام وÕيد�رو ا#ٓليات وÕيد�رو اس�éرات ٔ�خرى، ميكن لنا نقولو، ما 

مليار دØل اQرمه  120مرات،  2القطاع اخلاص ميكن بني القطاع العام و 
اس�éرات وzاصة ٕاذا ٔ�ضف4ا الربط الطريق والربط السكيك، وٕاذا ٔ�ضف4ا 
بعض املناطق اAلوT@س�JكJة اليت Ãمكل يعين املواË م�ل ما وقع يف اQار 

  . البيضاء فميكن هذا الرمق
امحلو� اAيل مليون طن اAيل تقريبا هادي يه  140بغينا �رتفعو من 

عند� ا#ٓن املواË دØلنا، بغينا نضاعفوها ¡ش نوصلو ٕان شاء هللا، التقد�ر 
مليون طن، مبعىن بغينا  340مليون طن، والتقد�ر أ#Rىل  290أ#دىن 

  . داملرات ونصف 2نضاعفو هذا أ#مر، يعين قد يصل ٕاىل 
دØل  6هاذ الس?ياسة املينائية ¡ش منش?يو يف التوازن اجلهوي فهيا 

  :أ#قطاب
اك�ن القطب دØل اجلهة الرشقJة، و¡خلصوص �رÃكز Rىل الناظور 

  .وامليناء اجلديد
 .قطب الشامل الغريب اAيل فJه طنÉة وما Tاورها

وقطب دØل اQار البيضاء والق4يطرة فJه الق4يطرة واحملمدية واQار 
 .البيضاء

 .عبدة، اجلرف أ#صفر ؤ�سفي- القطب دØل داك�
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 . Áس?يفت اAيل فJه ٔ�اكد�ر- دØل سوسالقطب 
مث القطب دØل مواË اجلنوب اAيل Ãمييش من طانطان ٕاىل �ٓخر مJناء 

VzاQيف ا. 
دØل أ#قطاب، مسيهنا أ#قطاب املينائية، لك قطب فJه ٕاما  6هاذو هام 

�و مواË دØل الرتفJهٔ Ëه توسعة مواJو ف� .مواT Ëديدة ٔ
  :اورداحمل 3إالسرتاتيجية تتلكم Rىل 

  ؛احملور أ#ول، هو مواË اجلديدة، ت¼pلكمو Rلهيا
احملور الثاين، هو املواË اAيل موجودة، ٔ�ش?نو ¸ادي ند�رو هبا؟ فهيا 
اAيل تتجهيا الرمV، فهيا اAيل zاصنا نوسعوها، فهيا اAيل خصنا �زيدو يف 

�يضا القدرة دØلها إالس?تعابية، فهيا اAيل فهيا ٕاشاكالت تتعلق بب@�ية، فٕاذن ٔ
Ë؛هذه املوا 

 Ëيل غتصبح مواAا Ëو موا�مث ٔ�يضا اك�ن مواË اAيل ¸ادي نب¼Jوها ٔ
الرتفJه، ميل ¸ادي ند�روا مJناء Tديد ٔ�ش ¸ادي ند�رو ¡مليناء القدمي، ٕاذن 
فpحويل املواË ٕاىل مواË دØل الس?يا�ة، ؤ�� ¸ادي نتلكم ببعض أ#رقام، 

حيتاج ٕاىل وقت طويل، كام س?بق يف ٔ�� تنعطيمك اخلالصات وٕان اكن أ#مر 
هذا ا�لس املوقر، جJنا مع اAلجنة ودzلنا يف التفاصيل، ميكن لنا جنيو 
�يضا يف ٕاطار اAلجنة واAيل بغيتوا نعطيوه التفاصيل، نقطة بنقطة ¡لتفاصيل ٔ

 .حىت الرمقية فني وصلنا
ر، املواË اجلديدة، كام قلت هذه إالسرتاتيجية ¸ادي حتتاج لهذاك القد

طلق صاحب ا، و 2017امليناء أ#ول ا�ي بدٔ�� به وس?ن¼هت0ي م4ه يف 
أ#شغال دØلو و¸ادي �كونوا يف املوRد هو امليناء دØل  2013اجلال� يف 

�سفي اAيل ¸ادي �كون دØل الفحم، ٔ#ننا تند�رو متا ٔ(Central 
électrique) لناØل البالد دØلطاقة دA يعين ¡ل¼س?بة . 

مليار  25طلق4ا امليناء Tات ¿س�éرات دØل حوايل  ¡ملناس?بة ميل
رشاكء  شهادةدØل اQرمه، امحلد ، البالد دØلنا يعين دØل يف ٕاطار 

  . دوليني
مث ¸ادي �كون ٔ�يضا zاص ¡لفوسفاط، فٕاذن هو مJناء Aلطاقة ومJناء 
Aلفوسفاط و�ٓنذاك ¸ادي Áسرتدو امليناء دØل ٔ�سفي اAيل هو �اليا اAيل 

دي يدzل يف احملور الثاين اAيل هو الت�ٔهيل دØلو ¡ش �كون مJناء ¸ا
  . جتاري زائد مJناء س?يا>

امليناء الثاين ا�ي ٔ�طلق4ا طلب العروض دØلو بعدما ٕاRادة اQراسات، 
هو امليناء دØل الناظور اAيل غيكون ٕان حص التعبري هو املقابل دØل امليناء 

  . دØل طنÉة
�كونوا ٔ�قوØء، البالد دØلنا بغات Ãكون قوية Rىل  كتالحظوا ٔ�نه بغينا

مس?توى البحر املتوسط، يعين التÉارة من zالل البحر املتوسط كزتاد، 
، ما ميك¼ش لكها متيش AلمواË %15ٕاىل  10فالبحر املتوسط تقريبا ما بني 

دØل الشامل، البد املواË دØل اجلنوب البحر املتوسط واملغرب قرر ٔ�ن 
Øيل ٕان شاء هللا  �كون قوAة املتوسط يضاف الناظور املتوسط، واÉبطن

 Vتقريبا اكملر� Vيل ¸ادي تبدا أ#شغال الس?نة املق�Aادي خنتارو الرشكة ا¸
داملليار دØل اQرمه، ٔ#نه فهيا ٔ�يضا  10أ#وىل، هاذي املر�V أ#وىل 

  .املر�V الثانية
امليناء دØل الق4يطرة امليناء الثالث ا�ي ا#ٓن طلب العروض Tاهز هو 

أ#طليس واAيل ¸ادي �كون zاص بطبيعة احلال ¡لس?يارات، ولكن ٔ�يضا 
¸ادي �كون zاص ¡الس?ترياد والتصد�ر يف لك ما يتعلق ¡لبضائع اëتلفة، 

  .داملليار دØل اQرمه 5اللكفة أ#وىل دØل املر�V أ#وىل 
طابه أ#zري مبناس?بة امليناء الرابع ا�ي ٔ�Rلن عنه صاحب اجلال� يف خ

ا�Õرى أ#ربعني Aلمسرية اخلرضاء، وهو امليناء دØل اQاVz اAيل ¸ادي 
�كون مpخصص ¡QرTة أ#وىل Aلصيد البحري واAيل ٕان شاء هللا 
اQراسات ن¼هت0ي مهنا ٔ�قىص تقد�ر، ٔ#ن كتعرفوا املواz Ëاصها دراسات �رية 

والرØح والرمال ٕاىل ¸ري  وحبرية ويف أ#عامق، يعين تدرس حىت أ#مواج
¡ش ٕان شاء  2017ذ�، فه0ي دراسات معقدة ¸ادي Áساليو مهنا يف س?نة 

هللا حسب التقد�رات Áساليو من البناء دØلو ٕاىل قدر هللا س?بÙان وتعاىل 
حسب ما تقرر يف إالسرتاتيجية اليت  2023-2022ٕان شاء هللا يف 

�طلقت ملناطق اجلنوبٔ .  
z#ٔريا امليناء اz�ري اجلديد هو امليناء دØل اجلرف أ#صفر اAيل ¸ادي مث ٔ

�كون مJناء طايق ¡QرTة أ#وىل، وzاصة ف� يتعلق ¡لغاز، وهاذ امليناء 
�يضا اQراسات مpقدمة، وميكن يتدار يف ٕاطار رشاكة بني القطاع العام ٔ

  .والقطاع اخلاص
:  احملمديةالتوس?يعات اليت نقوم هبا يف ٕاطار هاذ إالسرتاتيجية، مJناء يف

  مليار؛ 1.3
مليار دØل  6.4: مJناء دØل اQار البيضاء، التوس?يعة دØلو فقط

  اQرمه؛
  مليار دØل اQرمه؛ 3: مJناء اجلرف أ#صفر، التوس?يعة دØلو

  مليون دØل اQرمه؛  106: امليناء دØل الصو�رة
ار ملي 1.3مليار، ولكن اëطط يتÙدث Rىل  112: امليناء دØل ٔ�اكد�ر

داملليار يف  4، هناك دراسة كتلكم اAيل ا#ٓن قدرات ٔ�ن 2019يف ٔ�فق 
ٔ#نه هو مJناء من �حJة .. املس?تق�ل، ¡ش امليناء دØل ٔ�اكد�ر ميكن �كون

  ¿س?ترياد والتصد�ر الثاين بعد امليناء دØل اQار البيضاء؛
مليون دØل اQرمه، ٕان شاء هللا  360: مJناء دØل س?يدي ايفين

املق�Á Vساليو م4و، اكن عند� مشلك مع الرشكة، راه فسخنا معها  الس?نة
  وا#ٓن غنÉددو أ#شغال؛

مليون دØل اQرمه، مث هناك  100امليناء دØل طانطان، ا#ٓن اس�éر 
  دراسة دØل التوس?يع؛

مليون دØل اQرمه، وٕان شاء هللا، ¸ادي  520: امليناء دØل طرفاية
  Áساليو يف مارس املق�ل؛

مليار دØل اQرمه، مث هناك دراسة  1.2:  توس?يع امليناء دØل العيونمث
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  .دØل التوس?يع دØلو، يعين ٕان شاء هللا يف املس?تق�ل، هذا التوس?يعة
ف� يتعلق مبواË الرتفJه والس?يا�ة، اك�ن امليناء دØل احلس?مية ¸¼ساليو 

  رمه؛مليون دØل اQ 115 يونيو م4و ٕان شاء هللا الس?نة املق�V يف
امليناء دØل طنÉة، ا�ي بعدما انتقلنا لطنÉة املتوسط امليناء احلايل، 

  مليار دØل اQرمه؛ 2.2: فا#ٓن يصبح مJناء س?يا> ¡مpياز
مليار  1.5: امليناء دØل الق4يطرة، ا�ي تقرر ٔ�ن ,س�مثر فJه اêهنري

  دØل اQرمه؛
مرشوع ما ,سمى  مث ٔ�يضا امليناء دØل اQار البيضاء، وzاصة يف ٕاطار

املرشوع الك�ري الس?يا> يف امليناء دØل اQار البيضاء، " وصال"ب
مليار دØل اQرمه، اك�ن  6.4¡ٕالضافة ٕاىل توس?يع ال¼شاط التÉاري اAيل هو 

داملليار دØل اQرمه، تتعلق ¡لس?يا�ة وب�Áٔشطة ٔ�خرى يعين مرافقة  3
  .Aل¼شاط التÉاري

Øل ٔ�سفي، كام قلت، مث امليناء دØل مث ٔ�طلق4ا اQراسات، امليناء د
اQاVz، ٔ#نه ميل غن¼pقلو AلمواË اجلديدة، البد هذه املواË القدمية، ٔ�ن تقع 
ٕاRادة هيلكهتا، ¡ش Ãكون كتقوم ¡Qور دØلها اجلهوي الس?يا> احلضاري، 

  .التمنية دØل املدن دØلنا
 g ل الصيدØد Ëر يف املواéرشاكة مع الوزارة هذا ¡ٕالضافة ٕاىل ¿س�

ËلمواA رات تقوم هبا الواك� الوطنيةéلب ¿س�¸�  .دØل الصيد البحري، ٔ
ا#ٓن، حنن بصدد توس?يع امليناء دØل اجلهبة، بناء امليناء دØل املهر�ز يف 
اجلنوب، مث ا#ٓن كندرسو بناء مJناء س?يدي بوفضيل يف تزين@ت، وهذا لكه 

  .بت¼س?يق مع الوزارة
¿س�éرات، لكن كام نقول اس�éرات خضمة بعرشات فٕاذن هذه ٔ�مه 

  .املاليري دØل اQرامه، البد ٔ�ن ت¼pقل اخلدمات ٕاىل مس?تواها
)��، هناك املرشوع املهم ا�ي ا#ٓن ٔ�عطى نتاجئ هو PortNet( 

الش?بكة اليت Ãربط اكفة املتدzلني Rىل مس?توى اQار البيضاء، يعين اQار 
  .Rىل اكفة املواËالبيضاء، واAيل غنعمموه 

مث ٔ�يضا ٔ�طلق4ا دراسة اAيل ا#ٓن بدات كتعطي النتاجئ حول تنافس?ية 
املواË املغربية، واش يعين قضية العبور، املكوث دØل السفن، حشال 
كنÈلصو يف ا�RاDر دØل ت�ٔخر السفن ومعاجلة الت�ٔخر ومعاجلة احلاوØت، 

�  .ٕاىل ¸ري ذ
جئ، هاذ إالصالح اAيل انطلق ساليناه مث ٔ�يضا اQراسة غنعلنو Rىل النتا

  .عرش س?نوات
ٕاذن، غند�روا التقJمي دØل هاذ إالصالح، ¡ش منرو ٕاىل ما ,سمى 

  .¡ٕالصالح الثاين، اAيل ¸ادي �ركز ¡QرTة أ#وىل Rىل اخلدمات
بغيت نقول ب�ٔن هاذ الس?ياسة املينائية، Ãرافقها ما ٔ�رشت ٕاليه سابقا، 

  .رتطو�ر صناRة وصيانة البواخ
مليار، ولكن  2.5وامحلد  بدينا ¡Qار البيضاء، ¿س�éر دØل 

  .غنعمموها Rىل صعيد الرتاب الوطين

مث ٔ�يضا ٔ�طلق4ا طلب عروض ¡ش ند�رو ما ,سمى مبواË الرتفJه، 
(Les ports de plaisance)  ،6  يل �دد�مه �اليا يف البحرAا

طلب عروض Øاله Tا� املتوسط، ووا�د يف احمليط أ#طليس، وطلق4ا 
  .وا�د، ولكن غنعاودو نطلقوها، رمبا ٔ�ن الرشوط مل Ãكن م4اس?بة

�يضا يف ا�ال دØل التكو�ن، امحلد ، املعهد دØل التكو�ن املينايئ، ٔ
ا#ٓن، ٔ�صبح معهدا ٕافريقJا gرشاكة مع اليا¡نيني، املعهد الوطين دØل 

ن الكفاءات ¡ش ميكن اQراسات البحرية ا#ٓن كنوسعوه وكزنيدو لو م
  .املرات ٔ�كرث من ذ� Øل�كون جوج د

�وال ب�ٔن ٔ ��دون ٔ�ن ن¼ىس ٔ�نه حقوق العاملني يف ا�ال البحري، ف�دٔ
امللفات دØهلم تصبح ملفات مؤم4ة، ٕاذا مل Ãكن مؤم4ة، ال جيوز هلم ٔ�ن 

  .,ش?تغلوا يف العامل
بحريني، ا#ٓن، ك¼ش?تغلوا ¡ش يوليوا واكالت دØل توظيف وñشغيل ال 

مث نتفاوض ا#ٓن مع املس�مثر�ن، بعض املس�مثر�ن يف ا�ال البحري، ¡ش 
إالخوان دØلنا وأ#خوات دØلنا اAيل اكنوا ك@ش?تغلوا يف الرشاكت اليت 
اهنارت مع أ#سف الشديد �كون عندمه نص@ب من الشغل يف الرشاكت 

  . اليت بدٔ�ت ñش?تغل ٔ�و أ#خرى اليت س�ش?تغل يف مس?تق�ال
  .Rىل ان��اهمك شكرا

        ::::الس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسة
        . . . . شكرا الس?يد الوز�رشكرا الس?يد الوز�رشكرا الس?يد الوز�رشكرا الس?يد الوز�ر

وا#ٓن س�ٔعطي اللكمة ملمثيل الفرق السائV تباRا، وذ� يف �دود 
املسا�ة الزم4ية املتبقJة للك فريق Aلجواب Rىل ما Tاء Rىل لسان الس?يد 
الوز�ر، وبداية ٔ�عطي اللكمة ٔ#�د ٔ�عضاء الفريق احلريك، فليتفضل 

  .مشكورا

        ::::ار الس?يد موالي ادر,س احلس?ين Rلويار الس?يد موالي ادر,س احلس?ين Rلويار الس?يد موالي ادر,س احلس?ين Rلويار الس?يد موالي ادر,س احلس?ين Rلوياملس�شاملس�شاملس�شاملس�ش
        . . . . شكرا الس?يد الوز�ر Rىل هذه املعطياتشكرا الس?يد الوز�ر Rىل هذه املعطياتشكرا الس?يد الوز�ر Rىل هذه املعطياتشكرا الس?يد الوز�ر Rىل هذه املعطيات

يف الواقع تع@ش بعض املواË، مهنا مJناء اQارالبيضاء ؤ�اكد�ر والناظور 
ؤ�سفي واحلس?مية و¸ريها �زاRات بني ٔ�ر¡ب السفن ؤ�حصاب امحلوالت، 

  .داzل املواÃËرجع يف الغالب ٕاىل الرسقة اليت تتعرض لها بعض امحلوالت 
و�زيد من مpاعب ٔ�حصاب السلع، فرض غرامات الت�zٔري، وقد يؤدي 
ٕاىل احلجز وحتفظ أ#مر ا�ي قد يقل من تنافس?ية املواË املغربية ¡ملقارنة 

  . ¡ملواË أ#ج4بية
كام ٔ�نه يف فصل الصيف، تع@ش اجلالية ٔ�وضاRا صعبة Aلتنقل Rرب 

ليت تل�Éٔ ٕاêهيا بعض أ#طراف، ٕاال ٔ�هنا البواخر، فرمغ معلية ت�Tٔري البواخر ا
  . تبقى حمدودة و�ل ÃرقJعي يتكرر لك س?نة

�ن الت�ٔخرالبد ٔ�ن تضعوا ٕاسرتاتيجية  ،وRليهٔ Ëهذه املعطيات  ..املوا
  . بعني ¿عتبار حىت حتقق أ#هداف املرجوة مهنا

  .وشكرا الس?يد الوز�ر
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        ::::الس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسة
        . . . . شكرا الس?يد املس�شارشكرا الس?يد املس�شارشكرا الس?يد املس�شارشكرا الس?يد املس�شار

متع مجيعا ٕاىل تعقJب ٔ��د ٔ�عضاء فريق التجمع الوطين وا#ٓن س¼س? 
  .لٔ«حرار، فليتفضل مشكورا

        ::::املس�شار الس?يد عبد العز�ز بوهدوداملس�شار الس?يد عبد العز�ز بوهدوداملس�شار الس?يد عبد العز�ز بوهدوداملس�شار الس?يد عبد العز�ز بوهدود
        ....شكرا الس?يد الرئ@سشكرا الس?يد الرئ@سشكرا الس?يد الرئ@سشكرا الس?يد الرئ@س

شكرا الس?يد الوز�ر Rىل ا�هودات اليت تبذلوهنا Aلهنوض ¡القpصاد 
  . البحري وتوفري دRامئ منو مpوازن ومpاكمل AلمواË املغربية

ى املشلك أ#سايس املطروح يف هذا الباب هو مشلك النقل يبق ،لكن
البحري Aلمسافر�ن، حJث مل تتوقف احلكومة ٕاىل ¸اية اليوم يف ٕاجياد بدائل 
لنقل املسافر�ن، ويه إالشاكلية املطرو�ة م4ذ ثالث س?نوات بعدما متت 

، خصوصا ؤ�ن "Comanav"و" Comarit"التصفJة القضائية لرشكيت 
 مت م4حها ÃراخJص العمل يف هذا امليدان قد توقفت حىت الرشاكت اليت

Áشاطها، مما يرضب مبصاحل املغرب يف ظل وجود م4افسني م�ارش�ن، حJث 
من Rدم جناح س?ياسة  1تعترب مدي¼يت سpãة ومليلية املس?تفJد�ن رمق 

احلكومة يف هذا ا�ال، واليت اكن Rلهيا ٔ�ن تويل اهÜما ٔ�كرب هبذا املشلك، 
دد الك�ري جلالي�4ا ¡خلارج واليت Ãرغب يف ¿س?تفادة من هذه اعتبارا Aلع
  .اخلدمات

النقطة الثانية، الس?يد الوز�ر، ويه املواË الرتفهيية اليت نظن ٔ�ن 
تدبريها بعيد متاما عن الس?ياسة املندجمة بني خمتلف القطاRات الوزارية 

ذه املواË والفاRلني يف هذا امليدان، واليت جيب ٔ�ن تؤطر طريقة اش?تغال ه
لتقوم بدورها الرتفهي0ي والس?يا>، مث مىت س��دٔ� أ#شغال يف امليناء 

  الناظور؟ ياملتوسط
  .وشكرا الس?يد الرئ@س

        ::::الس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسة
        . . . . شكرا الس?يد الرئ@سشكرا الس?يد الرئ@سشكرا الس?يد الرئ@سشكرا الس?يد الرئ@س

ا#ٓن Tاء دور الفريق اQس?توري اQميقراطي ¿جÜعي، فليتفضل ٔ��د 
�عضائه من ٔ�Tل التعقJبٔ.  

R املس�شارة الس?يدةR املس�شارة الس?يدةR املس�شارة الس?يدةR شة املس�شارة الس?يدةÞشة اÞشة اÞشة اÞا ٓ � ٓ � ٓ � ٓ �        ::::يتعاليتعاليتعاليتعال
  .شكرا الس?يد الوز�رشكرا الس?يد الوز�رشكرا الس?يد الوز�رشكرا الس?يد الوز�ر

لقد ت��عنا، الس?يد الوز�ر، جوا�مك �لك ٕامعان، ٔ�ملنا الس?يد الوز�ر ٔ�ن 
�ن �كون هذا التزنيل يف مس?توى ٔ �يمت ال�رسيع مبخططمك، ؤ�متىن كذ

Sي معلية تعرق�  . يف التنفJذ أ#هداف اليت سطرمتوها ؤ�ن اëطط ال ñشوبه ٔ
�متىن ٔ�ن هذا التزني �ل �كون يعين يف ٔ�قرب ا#Tٓال الس?تفادة وكذ
  . املواË املغربية من ٕاسرتاتيجيتمك

  .وشكرا

        ::::الس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسة
        . . . . شكرا الس?يدة املس�شارةشكرا الس?يدة املس�شارةشكرا الس?يدة املس�شارةشكرا الس?يدة املس�شارة

ا#ٓن س¼س?متع ٕاىل تعقJب فريق أ#صا� واملعارصة، فليتفضل ٔ��د 
�عضاء الفريقٔ.  

        ::::املس�شار الس?يد العريب احملريشاملس�شار الس?يد العريب احملريشاملس�شار الس?يد العريب احملريشاملس�شار الس?يد العريب احملريش
        الس?يد الوز�ر احملرتم،الس?يد الوز�ر احملرتم،الس?يد الوز�ر احملرتم،الس?يد الوز�ر احملرتم،

الس?يد الوز�ر، ¸ري تصحح يل، رمبا عندي وا�د املعلومة ما ٔ�� بغيت، 
 38عرف�ش واش zاطئة، بغيت تصحح يل، الس?يد الوز�ر، واش اك�ن 

  مJناء؟  33وال 
  . 38مسعتمك قلتو  33ٔ#ن يف اعتقادي 

املهم Rىل لك �ال، الس?يد الوز�ر، اح4ا الس?يد الوز�ر، بغينا ¸ري 
  . Áسولومك

ا ميل مسعنامك قلتو اليوم اكن عندمك لقاء مع ويف احلقJقة اس?تãرش� zري 
اخلرباء ومع ماكتب اQراسات، ت¼متناو هاذ اQراسات وهاذ اخلرباء يمت 

  .التعجيل ¡Qراسة دا�موRة من املواË اAيل يه يف �االت �رىث لها
كذ�، الس?يد الوز�ر احملرتم، بغينا ¸ري نتفاRلو معمك وبغينا Áشوفو هاذ 

دØل  12، فهيا R33ىل حساب املعطيات اAيل عند�  مJناء 38ٔ�و  33
، %98املواË اAيل يه تتلعب دور ٔ�سايس يف التÉارة اخلارجJة، وÃمتثل 

 Ëمتثلها  %98، يعين 12هاذ املواÃ ارةÉ12من الت Ëل املواØد .  
¡يق املواË، الس?يد الوز�ر، اAيل بغينا ñرشحوا لنا يش شوية امل�ٓل 

واË دØل الرتفJه، اك�ن مواË دØل الصيد، اك�ن مواË دØلها، ٔ#ن اك�ن م
اAيل يه مع اخلدمات دØلها مايش يف املس?توى املطلوب، بغينامك، الس?يد 
الوز�ر، اح4ا تنعرفوا ما ¸اد,ش تقرصوا يف هاذ الباب، ولكن بغينا �كون 
جمهود ٕاضايف ¡ش تنعكس هاذ املواR Ëىل ¿قpصاد الوطين بوا�د النتاجئ 

ابية، ٔ#ن ميل ت¼شوفوا ا#ٓن هاذ املواË واملداخJل مقابل هاذ املواË ٕاجي
  .تنلقاو اك�ن ٕاشاكل

¡ٕالضافة لهذه املواË، الس?يد الوز�ر، يف هاذ الس?نة اجلارية، اكن وقع 
يف امليناء دØل ٔ�اكد�ر وا�د ¿رتباك اAيل اكن بعض البواخر، ولكن اك�ن 

لطاقات اAيل اكينة متاك دØل البواخر، امليناء اAيل هو ما ت@س?توãRش ذاك ا
�Øم والباخرة مشارجJة ¡لسلع، حىت وصالت ذاك السلع اAيل البواÕر  3ٔ

 Vيل بقات ¸ري قابAيل اكنت غتصدر، وصالت لوا�د احلا� اAواخلرض ا
Aلتصد�ر، وهنا راه اك�ن ٕاشاكل، ٔ#ن اك�ن مpرضر�ن، لهذا تنطلبوا بتجويد 

ٕالصال�ات دØل بعض املواË وحتسني ظروف هاذ املواË وال�رسيع ¡
Ëل هذه املواzالعاملني دا.  

  .وشكرا

        ::::الس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسة
  .شكرا الس?يد املس�شارشكرا الس?يد املس�شارشكرا الس?يد املس�شارشكرا الس?يد املس�شار
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ا#ٓن اللكمة Aلفريق ¿شرتايك يف ٕاطار التعقJب، فليتفضل ٔ��د ٔ�عضاء 
  .الفريق

        ::::املس�شار الس?يد محمد Rلمياملس�شار الس?يد محمد Rلمياملس�شار الس?يد محمد Rلمياملس�شار الس?يد محمد Rلمي
        ....شكرا الس?يد الرئ@سشكرا الس?يد الرئ@سشكرا الس?يد الرئ@سشكرا الس?يد الرئ@س

نا ٕ¡معان Aلجواب دØلمك، لكن عندي الس?يد الوز�ر احملرتم، اس?متع 
  .بعض العنارص AلتعقJب Rىل هذا اجلواب

 �Vبغيت نقول ٕاىل اكن املغرب ب ��يف البداية، الس?يد الوز�ر، ٔ
اس?تطاع ٔ�ن حيافظ Rىل أ#سطول اجلوي، ¡لرمغ ٔ�ن ¿خpالالت اAيل 

أ#ربع عرفهتا اخلطوط امللكJة املغربية، فلامذا احلكومة احلالية طيV هاذ 
س?نوات مل ñس?تطع ٔ�ن تتغلب ؤ�ن حتافظ ٔ�و ٔ�ن جتلب اس�éر �كون عند 
البالد دØلنا ٔ�سطول حبري، س?� ؤ�ننا نعرف ٔ�نه م4ذ أ#زمة اليت ختبطت 
فهيا الرشكة اليت ñس�مثر يف هذا ا�ال، احلكومة احلالية تل�Éٔ ٕاىل Õراء السفن 

واء دأ#شÈاص ؤ�حJا� من بVان ٔ�ج4بية لت�ٔمني معلية النقل البحري، س
�يضا البضائعٔ .  

وكنعرفو، الس?يد الوز�ر، يف ٔ�وقات ا�روة ؤ�ثناء عبور اجلالية املغربية 
  .دØلنا يف اخلارج أ#مثان دØل التذاÕر ٔ�حJا� Ãرتفع gشلك ¸ري مق�ول

اح4ا بغينا توحضوا لنا ملاذا احلكومة مل ñس?تطيع ٔ�ن توفر Aلبالد ٔ�سطول 
  يادة الوطنية؟حبري وطين حيمل الس? 

:نيا، الس?يد الوز�ر، العرض دØلمك ٔ�و اجلواب عفوا تطرق ٕاىل بعض 
املعطيات حول املشاريع املربجمة اAيل يه يف احلقJقة مشاريع �يلكة ونفpخر 

  . هبا
ولكن الفريق ¿شرتايك، الفريق دØيل، ي�ساءل م�ال عن أ#س?باب 

ٕاجناز مJناء دØل الناظور، امليناء احلقJقJة الاكم4ة وراء الت�zٔري اAيل Õيعرفوا 
  . دØل س?يدي ٕافين

اح4ا فعال تنعرفوا إالشاكالت دØل اQراسات وما �رتبط ¡ملوضوع من 
ٕاجراءات ل@ست ¡ٔ#مر الهني وتتطلب Tدو� زم4ية، ولكن ¡ل¼س?بة مليناء 
الناظور بغينا معطيات حقJقJة عن الت�zٔري ا�ي طال ٕاجناز هاذ املرشوع 

Aيل هو مفخرة لبالد�الك�ري ا .  
�يضا، الس?يد الوز�ر، اكن البد من فرض بعض ا#ٓليات �كJفJة ٔ
مس?تعA VÉلتغلب Rىل بعض املشالك و¿خpالالت يف التدبري اليويم، 
م�ال كام Tاء يف اجلواب دØلمك املشلك دØل الصيانة، ي¼�غي التغلب Rىل 

  . اzل املواËهاذ أ#مر لضامن اجلودة داzل ٔ�رصفة السفن دØلنا ود
ٔ#ن الوقت يدامهين، الس?يد الوز�ر احملرتم، يف اجلواب دØلمك  ،ؤ�zريا

¸اب فJه تقJمي حقJقي لعائدات ¿س�éر ¡ل¼س?بة Aلس?ياسة املينائية يف 
  ..%70بالد�، مفثال مJناء اQار البيضاء الكربى ,س?ت�ٔ]ر ب 

  .شكرا الس?يد الرئ@س
  

        ::::الس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسة
        . . . . س�شارس�شارس�شارس�شارشكرا الس?يد امل شكرا الس?يد امل شكرا الس?يد امل شكرا الس?يد امل 

اللكمة ٔ#�د ٔ�عضاء مجموRة الكونفدرالية اQميقراطية Aلشغل، فليتفضل 
  . مشكورا

        ::::املس�شار الس?يد عبد احلق �@ساناملس�شار الس?يد عبد احلق �@ساناملس�شار الس?يد عبد احلق �@ساناملس�شار الس?يد عبد احلق �@سان
        ....شكرا الس?يد الرئ@سشكرا الس?يد الرئ@سشكرا الس?يد الرئ@سشكرا الس?يد الرئ@س

        السادة الوزراء،السادة الوزراء،السادة الوزراء،السادة الوزراء،
        السادة املس�شارون احملرتمون،السادة املس�شارون احملرتمون،السادة املس�شارون احملرتمون،السادة املس�شارون احملرتمون،

        الس?يدات املس�شارات احملرتمات،الس?يدات املس�شارات احملرتمات،الس?يدات املس�شارات احملرتمات،الس?يدات املس�شارات احملرتمات،
بدٔ� حJث ا�هت0ى يف التعقJب دØلنا Rىل اجلواب دØل الس?يد الوز�ر س�ٔ 

الس?يد الوز�ر، ٔ#نه مل يتلكم Rىل املوارد الãرشية ٕاال يف هناية مداzلته، يف 
الوقت اAيل ٔ�نه العنرص الãرشي هو ٔ�مه عنرص يف الس?ياسة املينائية، ٔ#نه 

  . وا�د العدد دØل اليد العامV ودØل أ#طر اAيل ت@ش?تغلوا فهاذ املواË هاذو
لس?يد الوز�ر، فالواك� الوطنية AلمواË يه وÕيفام Tا يف التدzل دØل ا

اAيل ك�رشف Rىل Tل ¿س�éرات، لكن حلدود اليوم هاذ الواك� الوطنية 
AلمواË املس?تÈدمني دØلها مازال ما Õيتوفروش Rىل نظام ٔ�سايس، ومازال 
ما واحضاش الوضعية دØهلم، واش هام ¡قJني موظفني  بعني Aلوظيفة 

والو يف القطاع اخلاص ٔ�و يف الش?به العمويم؟ ما العمومJة، وال هام 
  . واحضاش أ#مور

و يش س?ياسة Õيفام اكن نوعها، zاصنا ال�شاور مع جحودامئا ¡ش نن
  . الفرقاء ¿جÜعيني ٕالجناح إالسرتاتيجية اAيل كتعملوها، الس?يد الوز�ر

�ة ف� يتعلق ¡جلهوية، طرح4ا يف السؤال دØلنا، ٔ�ش?نو يه وسائل املراق 
Rىل املواË ميل ¸ادي تويل عند� اجلهوية املتقدمة، خصوصا ؤ�نه ذيك 
املصلÙة دØل مراق�ة املواË اAيل اكنت Rىل الصعيد اجلهوي حتيدات وبقات 
Øاله مد�رية املواR Ëىل صعيد الوزارة، ما اكي¼ش ا#ٓن، ٕاال والت اجلهوية 

Ëل املواØما ¸ايبقاش عند� املراق�ة د .  
ل ٔ�يضا دØل املواR Ëىل الصعيد اQويل ٔ�نÃ Üلكمتو، الس?يد املس?تق�

الوز�ر، Rىل ٕارTاع ماكنة املغرب ف� يتعلق ¡ملواË وكذا، فا#ٓن املواR Ëىل 
 Vسري بطريقة مس?تقñ ويلQالصعيد ا(Autonome) فني اح4ا يف ،

ال املغرب واح4ا مازالني حلد الساRة نتعرث، واش اح4ا قادر�ن؟ ٔ#نه ¸دا و
بعد ¸دا غيويل ñس?يري املواR Ëىل الصعيد اQويل مس?تقل، وفني يه 

  التنافس?ية دØل املواË دØلنا؟
  . شكرا

        ::::الس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسة
  . شكرا الس?يد املس�شارشكرا الس?يد املس�شارشكرا الس?يد املس�شارشكرا الس?يد املس�شار

ؤ�zريا س¼س?متع ٕاىل تعقJب فريق ¿حتاد العام ملقاوالت املغرب، 
  .فليتفضل ٔ��د ٔ�عضاء الفريق
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        ::::فظيفظيفظيفظيحححح    عبد إالالهعبد إالالهعبد إالالهعبد إالالهاملس�شار الس?يد املس�شار الس?يد املس�شار الس?يد املس�شار الس?يد 
        . . . . شكراشكراشكراشكرا

�ود يف البداية ٔ�ن ٔ�تقدم ¡لتحية لٕالخوة Aلجميع، ؤ�خص اليس عز�ز ٔ
ر¡ح بتحية مشفوRة ¡لشكر نظرا Aلمجهودات اليت يبذلها من ٔ�Tل ¿رتقاء 
¡لرشاكة يف تدبري القطاع، خصوصا مع القطاع اخلاص و¿حتاد العام 

  . ملقاوالت ¡ملغرب ووزارة التجهزي والنقل، ٕاذن شكرا \
يف نفس ا#ٓن ÁسÉل ¡رتياح حقJقة ا�هودات اليت بذêهتا اQو� بصفة 

س?نة املاضية يف جمال الب¼Jات أ#ساس?ية والتجهزيات التحتية  R15امة، هاذ 
 88اAيل اكن AلمواË، واAيل zالتنا ٔ�ننا نفpخرو ¡لتصنيف العاملي املغرب 

 ¸ادي معك الس?يد ا#ٓن، ٕاذن هذه مس�ٔ� نفpخر هبا، ؤ�� 15دوليا ؤ�صبح 
، وم�ساوق معك ٔ�نه لو ٔ�ن بذلنا جمهودات ٕاضافJة لاكن خصوصا Rىل ..

واÕبت هاذ ا�هودات يف التجهزيات أ#ساس?ية لوصلنا و مس?توى اخلدمات ل
م�ال يف جمال اخلدمات  (Doing Business)ٔ#ن اليوم ٕاىل تصنيفات، 

التصنيف  Jبقى ٔ�نهفك  (PortNet)املقدمة Rىل صعيد املواË، ولو ٔ�نه اكن 
  .ا�ي ال �رىق ٕاىل طمو�ات الفاRلني يف هذا ا�ال
 ،"مJناء طنÉة املتوسط"وكنعطي بعض أ#م�V، خصوصا Rىل صعيد 

طوابري واكتظاظ دØل  واليوم هناك شلل Rىل صعيد مJناء اQار البيضاء،
مفن جراء ٔ�نه ، يعين ٔ�� الحظهتا اليوم خشصيا، خشصيا اليوم الشاح4ات،

فهمو ٔ�نه �كون هناك س?ياق ٔ�مين، هناك ٕالزامJة دØل ٔ�ن املرور Rرب كن 
الساكنريات ٕاال ٔ�نه ال يتواTد ولٔ«سف ما اكي¼ش ساكنريات مبا فJه الكفاية، 

�مك يف القريب العاTل ��مك تداويوفهنا كنطلب م4مك ٔ�  . هاذ املسا�    ٔ
ترياد يف املس�ٔ� الثانية يه املس�ٔ� اخلاصة ¡لرسوم املطبقة Rىل اس? 

البضائع وRىل رسو السفن، فهنا كنظن ب�ٔنه فJه تناقض مع إالسرتاجتية 
اAلوT@س�JكJة اAيل اكنت ٔ�هنا هتدف ٕاىل تقليص التلكفة اAلوT@س�JكJة من 

  .كام �ددها البنك العاملي %15ٕاىل  20
  .ٕاذن املس�ٔ� الثالثة

  .شكرا الس?يد الرئ@س

        ::::الس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسة
  .شكرا الس?يد املس�شارشكرا الس?يد املس�شارشكرا الس?يد املس�شارشكرا الس?يد املس�شار

ن اللكمة Aلس?يد الوز�ر Aلرد Rىل التعقJبات، يف �دود ما تبقى \ ا#ٓ 
  .من املدة الزم4ية، فليتفضل مشكورا

        ::::الس?يد وز�ر التجهزي والنقل واAلوT@س�Jكالس?يد وز�ر التجهزي والنقل واAلوT@س�Jكالس?يد وز�ر التجهزي والنقل واAلوT@س�Jكالس?يد وز�ر التجهزي والنقل واAلوT@س�Jك
�عتقد يف ما يتعلق ¡خلدمات، ٔ�� قلت يف اللكمة دØيل ب�ٔنه جحم ٔ

Õبري Tدا، ¿س�éرات Aلبالد دØلنا، ¡لنظر ٕاىل إالماكنيات املالية جحم 
ٕاماكنياتنا املالية معروفة، مpوسطة، هاذي بالد� لكن امحلد اك�ن الربكة، 
 Ëر يف املواéس?متر يف ¿س�Á ن�واك�ن ٕارادة Qى اQو� وQى احلكومة ٔ
من zالل املزيانية العمومJة، ٕان شاء هللا يف املس?تق�ل gرشاكة مع اجلهات، 

حىت يف التدبري، مث ٔ�يضا يف  وzاصة وحنن نتوTه يعين ٕاىل هذه اجلهوية
 Ëرات يف جمال مواéعتقد ٕان شاء هللا، ¿س��رشاكة مع القطاع اخلاص، ٔ
¸ادي مييش ٕاىل ٔ�قىص �ده وzاصة ٔ�نه هناك امحلد  اقpناع ¡êمنوذج 

س?نوØ كزتاد ¿س�éرات أ#ج4بية، وهناك  %20¿قpصادي املغريب، 
  .يف البالد دØلنا لالس�éرت اليوم ٕاق�ال من طرف كثري من الرشاك

يف جمال اخلدمات، ٔ�تفق معمك، �� كام يف Rلممك، ٔ�نه ٔ�طلق4ا مجيع 
هذه القراءات امجلاعية، اQراسات حول تنافس?ية املواË، و�دد� فني اك�ن 

 10مواطن اخللل، ٔ�طلق4ا ٔ�يضا اQراسة وا#ٓن عند� النتاجئ دØل هاذ 
ش ندzلو ٕاىل مر�V :نية، در� جلنة س?نوات دØل إالصالح املينايئ ¡

 (Conteneurs)ت�ٔخر البواخر ٔ�و دØل  (Les surestaries)دØل 
zذينا قرارات يف مJناء اQار البيضاء ويف مJناء احملمدية اAيل فهيا او 

اس�éرات وفهيا ٔ�يضا ٕاRادة دØل الهيلكة، لكن بطبيعة احلال اختذ القرار ٔ�ن 
مت تعلمون ٔ�ش?نو هو السãب؟ البالد دØلنا، �راقب تقريبا لك يشء، ٔ�ن

البالد امحلد  حتتاج ٕاىل مزيد من املراق�ة، يعين وهاذ اليش Rالش اك�ن 
zذينا اأ#من امحلد  يف البالد دØلنا، غيكون عندو وا�د أ#]ر ولكن 

ساRة،  24ساRة Rىل  24قرارات، م�ال وقع هذا أ#س?بوع املرسوم دØل 
ساRة، ا#ٓن وقع من طرف  24ساRة Rىل  16¼ش?تغلو من بعد ما كنا ك 

دØل  8ساRة و�كس?بو  24وزارة املالية والوظيفة العمومJة ¡ش Áش?تغلو 
دØل السوايع، ٕان شاء هللا، ¸ادي �كون هناك نوع  8السوايع، ٕاىل Õس4ãا 

 (Tanger Med)من الرا�ة ÁسJãا، هذا فضال عن ¿س�éر اAيل وقع يف 
رياد والتصد�ر وال ¿س�éرات ا#ٓن اAيل اكينة يف اQار ال ¡ل¼س?بة لالس?ت

  .ا#ٓليات دØل املناو�، ٕاىل ¸ري ذ� والبيضاء ¡ش ميكن لنا نوسع
نبغي نقول ٔ�يضا يف املواË دØل الرتفJه، هذه س?ياسة البد ٔ�ن Ãكون، ما 
ميك¼ش Ãكون س?يا�ة بال مواË دØل الرتفJه، ال املواË القدمية اAيل 

وها وال املواË اجلديدة اAيل طلق4ا فهيا طلب عروض، وكنمتنو ٕان كنعاجل
   .شاء هللا ٔ�ننا ننجحو فهيا

(Nador West Med)  منوذجêنه اكنت وا�د ا�Rالش ت�ٔخر�؟ ٔ
ف�تعل�ت سامJة ٕاRادة اQراسة دØل ¡ش �كون طموح م�ل  قدم4اه سابقا،

وا#ٓن راه  ،خر�ت�ٔ هاذ اليش Rالش  ما هو طموح امليناء دØل طنÉة،
طلب عروض ا#ٓن و¸ادي خنتارو الرشكة ¡ش تقوم ¡ٕالجناز، س?يدي 

ولكن الرشكة مع أ#سف يعين  دØل إالجناز، %75ٕافين، ٔ�� قلت لمك 
حىت يف  (Faillite)مايش فقط ¸ري يف املواË دارت  (Faillite)دارت 

 .وجماالت ٔ�خرى، و¡لتايل اكن طلب عروض Tديد ¡ش ميكن لينا Áس?متر 
جني ٕاىل النقل البحري، هذا النقل البحري بطبيعة احلال، ٔ�نمت تعلمون 
التارخي هو أ#زمة مايش وليدة اليوم، أ#زمة يه ٔ#نه اكن وا�د الوقت 

zذات قرار ¡ش اzذات قرار ٔ�هنا ما خترج اكع من النقل البحري، ااQو� 
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� خرجت g)حترروا وخترج، فL’OCP1)من  (Marphoceanيعين  (
عتبارات  رخيية، ٕاىل بغيتوا تد�روا لها قراءة، ٔ�Õيد لك وا�د ت@pحمل ال

املسؤولية، مجيع الفرقاء ت@pحملوا املسؤولية، وقررت ٔ�هنا خترج من 
(COMANAV)  وبعنا.(COMANAV)   

مشات ٔ�ن هاذ اليش يتعامل فJه القطاع اخلاص، القطاع امث ٔ�يضا 
رث من الالزم حصل ما ¿س?تدانة ٔ�ك 2009 -2008اخلاص وقع ما وقع 

  .حصل
ملا تيكون عندك القطاع العام تيخرج م4و وÃمييش Aلقطاع اخلاص، وملا 
القطاع اخلاص تيفشل، راه ل@س سهال، ٔ#نه اك�ن وا�د إالشاكلية نفس?ية 

 . ¡ش تعاجل (psychique)و
س?نوات واAيل  z3ذات لنا تقريبا افاكن البد من هاذ اQراسة اAيل 

ت، واAيل ميكن ليا نقول لمك القطاع اخلاص مقpنع ٔ�نه البد ا#ٓن اك�ن zالصا
�ن ,س�مثر يف النقل البحري البضائع واملسافر�ن يف مجيع اجلهات، ؤ�ن ٔ
اQو� فقط zاصها د�ر إالطار القانوين اAيل ت@شجع ¿س�éر، واح4ا 
Áشوفوا مع الناس دØل املالية ¡ش Áشوفو بعض إالشاكالت اجلبائية اAيل 

ا وا�د العدد دØل اQول، اح4ا راه معهم يف مفاوضات حبال خنلصو دارهت
(Taxe tonnage)، ل أ#مورØحبال وا�د العدد د.   

هاذ القضية دØل الزØدة يش شوية فقط ¡ش Áشجعو ¿س�éر، 
ولكن ٕاىل اكنت مرضة اح4ا مس?تعد�ن ند�رو العملية دØل التقJمي دØلها، 

 . �ش مشلكوٕان شاء هللا اح4ا ما عند
 19جتارية،  13مJناء يف البالد دØلنا،  38¸ري ¡غي خنرب ب�ٔنه عند� 

دØل املواË دØل الرتفJه، ولكن ٔ�مه املواË هو امليناء  6الصيد البحري، و
دØل طنÉة وامليناء دØل اQار البيضاء وامليناء دØل ٔ�اكد�ر وامليناء دØل 

  .اجلرف أ#صفر
بقى من الوقت املغرب تيÈلص، ما غنتلكمش فقط هاذي م4اس?بة ما ت 

  . Rىل نقل املسافر�ن اAيل فJه ماليري وال هذا سوق، سوق، سوق
در� طلب عروض، Tاو� رشاكت، ٔ�¸لب هذه الرشاكت مل Ãكن يف 

  . املس?توى، ما عند� ما ند�رو ما ميك¼ش Áس?مترو معها
zالل ا#ٓن حنن يف املفاوضات ¡ش Rاود :ين Áشجعوا املغاربة من 

رشاكهتم ¡ش ,س�مثروا يف هاذ النقل، ويه حرفة ل@ست gسهV، راه 
الفلوس اكينة عند املغاربة ولكن راه ما يش ساهV ¡ش متيش لهاذ ا�ال، 

  . والس?� بعد هاذ التجربة اليت حصلت، الناس مpخوفني
ولكن امحلد  حنن يف �ٓخر املطاف دØل املفاوضات �متناو ٕان شاء هللا 

  .و هباننجح
مليار دØل اQرمه ¡ش  20لكن نبغي نقول املغرب تيÈلص ٔ�كرث من 

,س?تورد ويصدر البضائع دØلو، ف�ٔش?نا يه هاذ إالسرتاتيجية؟ Õيفاش 

                                                 
1 Office Chérifien de Phosphates 

نضمنو Aلمغرب ٔ�نه يضمن التصد�ر و¿س?ترياد دØل ما هو ٕاسرتاتيجي Rىل 
  يقوموا هبا املغاربة؟ %40وال  %30أ#قل 

  .وشكرا

        ::::ةةةةالس?يد رئ@س اجللسالس?يد رئ@س اجللسالس?يد رئ@س اجللسالس?يد رئ@س اجللس
  .شكرا جزيال

  ..وا#ٓن س?ن¼pقل

        ::::الس?يد وز�ر التجهزي والنقل واAلوT@س�Jكالس?يد وز�ر التجهزي والنقل واAلوT@س�Jكالس?يد وز�ر التجهزي والنقل واAلوT@س�Jكالس?يد وز�ر التجهزي والنقل واAلوT@س�Jك
تنÈرب ب�ٔن املؤسسة اAيل تيحرض يف ما خيص قضية املوارد الãرشية، .. 

تيحرضوا النقا¡ت اAيل  (L’ANP2)فهيا النقا¡ت يف ا�لس إالداري يه 
لس إالداري، رئ@س ا� ..وا معنا، اح4ا تيحرضوا معنا، هناÃميثلومه تيحرض 

تيحرضوا معنا، وا#ٓن يف املفاوضات أ#zرية دØل النظام أ#سايس ¡ش 
ما عند� ما ند�رو راه مفاوضات، ٔ�نمت تعلمون  ..ميكن لنا ٕان شاء هللا

  .املفاوضة مايش ساهV، النقا¡ت مايش ساهلني وإالدارات مايش ساهلني

        ::::الس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسة
        ....شكرا الس?يد الوز�رشكرا الس?يد الوز�رشكرا الس?يد الوز�رشكرا الس?يد الوز�ر

ن¼pقل مع الس?يد الوز�ر من القطاع املينايئ ٕاىل القطاع ٕاذن ا#ٓن س? 
الطريق مع السؤال ا�ي تفضل بطر�ه الفريق احلريك، فليتفضل ٔ��د 

�عضاء الفريق لتقدمي السؤالٔ.  

        ::::املس�شار الس?يد م�ارك الس?باعياملس�شار الس?يد م�ارك الس?باعياملس�شار الس?يد م�ارك الس?باعياملس�شار الس?يد م�ارك الس?باعي
        ....شكرا الس?يد الرئ@سشكرا الس?يد الرئ@سشكرا الس?يد الرئ@سشكرا الس?يد الرئ@س

        الس?يدة الوز�رة،الس?يدة الوز�رة،الس?يدة الوز�رة،الس?يدة الوز�رة،
        السادة الوزراء،السادة الوزراء،السادة الوزراء،السادة الوزراء،

        ،،،،ٕاخواين، ٔ�خوإاخواين، ٔ�خوإاخواين، ٔ�خوإاخواين، ٔ�خوايتيتيتيت املس�شار�ن احملرتمني املس�شار�ن احملرتمني املس�شار�ن احملرتمني املس�شار�ن احملرتمني
ٕان احلديث عن وضعية الطرق ¡لعامل القروي وعن إالجنازات اليت 
قامت هبا احلكومة يف هذا ا�ال، جيعلنا اليوم نؤكد لمك ب�ٔن املواطنني الزالوا 
يعانون من ضعف الب¼Jات الطرقJة وzاصة يف فصل الش?تاء، حJث تبقى 

الوصول  بعض القرى واQواو�ر يف عز�  مة، حفىت أ#طفال ,س?تحيل Rلهيم
  .ٕاىل مدارسهم

  :أ#مر ا�ي جيعلنا Áسائلمك، الس?يد الوز�ر
ما يه ٕاسرتاتيجية احلكومة لفك العز� عن العامل القروي، zاصة 

  املناطق املترضرة من الفJضا�ت الس?نة املاضية؟
وÕيف س�pعامل احلكومة مع اجلهات يف وضع تصور لتÙديد أ#ولوØت 

يد الوز�ر؟ رمغ ٔ�ن هذا السؤال اكن عند� مع اجلهات اAيل ختلقات دا¡ الس? 
  .كنا دا�رينو ق�ل ما جنلسو معمك يف اAلجنة

  .شكرا الس?يد الوز�ر

                                                 
2 Agence Nationale des Ports 
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        ::::الس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسة
        ....شكرا الس?يد املس�شارشكرا الس?يد املس�شارشكرا الس?يد املس�شارشكرا الس?يد املس�شار

وا#ٓن فليتفضل الس?يد الوز�ر Aلجواب Rىل السؤال املطروح وا�ي اكن 
  .فليتفضل مشكورا�متحور حول الطرق ¡لعامل القروي، 

        ::::وز�ر التجهزي والنقل واAلوT@س�Jكوز�ر التجهزي والنقل واAلوT@س�Jكوز�ر التجهزي والنقل واAلوT@س�Jكوز�ر التجهزي والنقل واAلوT@س�Jك    الس?يدالس?يدالس?يدالس?يد
هذا من احملاور اAيل تنظن هو نفسه zاصو Tلسة، الطرق يف ، طيب

  . العامل القروي ٔ�و الرب�مج
ميكن ليا خنربمك ق�ل ما نتلكم ٔ�ش?نو تند�رو، ٔ�نه يف ٕاطار الرب�مج 
املندمج احلكومة قررت ٔ�ن �كون Aلعامل القروي �ر�مج م4دمج، دارت 

رة الفال�ة Aلت¼س?يق، دارت جلنة وزارية �رٔ�سها الس?يد رئ@س وزارة، فوزا
احلكومة ودر� �ر�مج م4دمج بدل ما مييش لك قطاع بو�دو قلنا يدار 

  . �ر�مج م4دمج اس?تفادة من الربامج السابقة اAيل اكنت تدارت
مليار دØل  36مليار، الطرقان غيحتاجو فJه  55هاذ الرب�مج املندمج 

ف حشال دار فJه، و�دد� هاذ اليش مع املنتخبني، يف اQرمه، ¡ش تعر 
Rلممك الزØرات اAيل تقامت هبا العمل اAيل قاموا هبا السادة العامل، وزارة 

�لف Õيلومرت،  32اQاzلية، وزارة الفال�ة و�دد� يف هناية املطاف وا�د ٔ
من ٔ�لف Õيلومرت Aلمر�V املق�V اAيل يه هتم العامل القروي، فهيا جزء  32

الطرق إالقلميية اAيل يه عندها دور ف� يتعلق ¡لعامل القروي، فهاذي فهيا 
مليار دØل اQرمه و¸ادي نبداو ننجزوها وفقا لٔ«ولوØت  36تقريبا وا�د 

يعين ¡ٕالضافة ٕاىل ٕامتام الرب�مج  (en parallèle)اAيل Ãلكمتوا Rلهيا ومع 
Øل بعض امجلاRات، ؤ�يضا الثاين اAيل ¡يق لينا فJه بعض ¿لزتامات د

ٕاقلمي اAيل ٔ�يضا ¸ادي �متموه ٕان  22الرب�مج دØل الت�ٔهيل الرتايب اAيل Ãهيم 
  .لينا Áس?تجبو، فهذا لكه ¡ش ميكن 2015شاء هللا يف 

¡ل¼س?بة لٔ«رضار دØل الفJضا�ت كام يف Rلممك أ#رضار Õبرية Tدا 
ن zالل الصندوق ولكن ميكن يل نقول لمك مع وزارة اQاzلية وzاصة م

دØل الكوارث الطبيعية ٔ�نه اس?تطعنا حنددو ٔ�ش?نو هو أ#نواع دØل 
التدzل، ميكن ليا نقول لمك م�ال، يعين امسحوا يل نعطيمك بعض أ#رقام ف� 

مليار دØل الس?ن�مي،  �80دد� لها تقريبا  2015يتعلق ¡لفJضا�ت، ٔ�نه ل
، 190¡لضبط، و 239ق4طرة،  240، ٔ#نه اح4ا حمتاTني نصلحو 778
مليار، مايش فقط  3.5مقطع طريق، هذا لكف4ا اللكفة دØلو تصل ٕاىل  189

¸ادي نعاجلوها ¸ادي Ãرجع Õيف ما اكنت، راه اح4ا رجعناه الناس تيدوزوا، 
بغينا نعاجلوها، اAيل غنطلعوها Aلطريق اAيل غتطلع، الق4طرة اAيل غتوساع، 

ٕان شاء هللا ¡ل¼س?بة لهذه املقاطع س?نوات  3وهاذ اليش در� �ر�مج دØل 
اAيل تنعتربوا ٔ�هنا مقاطع �مة وعندها دور يعين Õبري Tدا Rىل مس?توى 

  .التواصل يف العامل القروي

        ::::الس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسة
  . شكرا الس?يد الوز�رشكرا الس?يد الوز�رشكرا الس?يد الوز�رشكرا الس?يد الوز�ر

  .ا#ٓن التعقJب Aلفريق احلريك، فليتفضل

  :املس�شار الس?يد م�ارك الس?باعياملس�شار الس?يد م�ارك الس?باعياملس�شار الس?يد م�ارك الس?باعياملس�شار الس?يد م�ارك الس?باعي
        ....شكرا الس?يد الرئ@سشكرا الس?يد الرئ@سشكرا الس?يد الرئ@سشكرا الس?يد الرئ@س

ري ٔ�شكرك الس?يد الوز�ر ٔ#ن يف احلقJقة هذا جمهود ج�ار ٔ�� بدو 
تتقومو به Rىل الصعيد الوطين، واAيل يف احلقJقة اكن معمك حوار يف اAلجنة 
واكن حوار ممثر، وطلبنا م4مك ؤ�عطينامك Rدة مالحظات Rىل بعض 

 2014الطرق، zاصة بعض الطرق دØل اAيل تقطعوا يف الفJضا�ت دØل 
  .11يف شهر 
ا، الس?يد الوز�ر، اح4ا خفور�ن ٔ#ن يف احلقJقة وصلتنا ب�ٔنه ٔ�عطيتوا لهذ

zاصة ذاك .. التعل�ت دØولمك Aلمراكز اجلهوية واملد�ر�ن يف املنطقة ¡ش
الس?ياج دØل الق4طرة دØل واد  Áس?يفت والطريق الرابطة ما بني مخ@س 

  . والد احلاج وهذا، هذا من ة
اح4ا اAيل ت¼�غيو نطلبو م4مك هو من ة ٔ�خرى، الس?يد الوز�ر، 

هاذوك الناس اAيل هام رشاكء دØولنا وzاصة دا¡ اجلهات، راه اك�ن وا�د 
العدد دØل ¿عÜدات اAيل تعطات، ولكن وا�د العدد دØل اجلهات 

عطاñش املسامهة دØلها فهذاك اëطط اAيل اووا�د العدد دØل امجلاRات ما 
  . �كون يف املس?توى املطلوبهو كنا طموح، وكنا بغيناه 

ولهذا، الس?يد الوز�ر، اح4ا بغينامك تلحوا Rىل هاذ الناس ¡ش يعطيو�، 
-2008اك�ن عند� وا�د النقطة سوداء، الس?يد الوز�ر، اAيل يه من 

  . ٕ¡قلمي اQريوش 2009
ٕاقلمي اQريوش اAيل هو عرفpوه لكه هو هذا إالقلمي جمال قروي، ولهذا، 

اAيل اكينة يف وسط  (Point noir)ح4ا بغينامك وا�د الس?يد الوز�ر، ا
املركز، ٕاذا اكن ممكن، الس?يد الوز�ر، ¡ش تعطيوها وا�د العناية وعناية 

  . zاصة
 فJاللت فهيا يش - فJاللت، درRة-كذ�، الس?يد الوز�ر، درRة

مشالك، وراه اكنوا طرحوها إالخوان يف اAلجنة، ولهذا اح4ا Õيف ما قلتوا، 
لوز�ر، وا�د ¿عÜدات �مة تتوصل Aلماليري دØل اQرامه ¡ش الس?يد ا

  . ¸ري Rىل ق�ل هاذ الصيانة، وzاصة ٕاىل بغينا نفpحو طرق ٔ�خرى
ولهذا، الس?يد الوز�ر، اح4ا ت¼شكرمك من هذا املنرب، وهللا يعاو�مك Rىل 

  . هاذ املهمة
  .وشكرا

        ::::الس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسة
        . . . . شكرا الس?يد املس�شارشكرا الس?يد املس�شارشكرا الس?يد املس�شارشكرا الس?يد املس�شار

ا#ٓن يف ٕاطار التعقJب Aلس?يد الوز�ر يف �دود ما تبقى \  ٕاذن اللكمة
 .من الوقت

        ::::الس?يد وز�ر التجهزي والنقل واAلوجس@pكالس?يد وز�ر التجهزي والنقل واAلوجس@pكالس?يد وز�ر التجهزي والنقل واAلوجس@pكالس?يد وز�ر التجهزي والنقل واAلوجس@pك
gرسRة، ٔ�نه اك�ن وا�د املقاربة Õيقوموا هبا اجلهات، طبيعي ا#ٓن غندzلو 
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يف رشاكة مع اجلهات، كنا داzلني، دzلنا يف النقل اجلوي، دzلنا يف 
  . عددالطرق، دzلنا يف وا�د ال

ولكن ا#ٓن غمتيش ٔ�كرث نظرا AلصالحJات اAيل تعطات Aلجهات، ؤ�ول 
ة غتنظم ٔ�عتقد ٔ�Øم دراس?ية وبدات ¡لب¼Jات التحتية والنقل، يه اجلهة 

 فJاللت، ¸ادي �كونو معهم ٕان شاء هللا امجلعة والسãت، نقول -دØل درRة
¡ل¼س?بة ٕان هلم ٔ�ش?نو در�؟ ؤ�ش?نو ¡غيني ند�رو؟ ؤ�ش?نو هو املقرت�ات 

شاء هللا Aلمس?تق�ل يف اكفة ا�االت، النقل اجلوي، اAلوT@س�Jك، 
  . الطرقان، الق4اطر ؤ�يضا املقالع

ٕاقلمي اQريوش، مpفق معك، م�S م�ل أ#قالمي اليت تعلمون ٔ��دثت 
مؤخرا ٔ�و اكنت ج�لية، ميكن ليا راه قلت لمك أ#رقام ٔ�عطيناها لمك ولكن 

ت اAيل قامت هبا احلكومة يف ٔ�ربع س?نوات، ٕاىل نعطيوها جحم ¿س�éرا
س?نوات، ميكن ليا نقول لمك تضاعف  5ٔ�ضف4ا هاذ الس?نة اAيل بقات 

  . مر�لتني
هذا الزتام كنÙاولو نوزعوه بنوع من العدا� Rىل املشاريع التمنوية يف 

  .البالد

        ::::الس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسة
  . شكرا الس?يد الوز�رشكرا الس?يد الوز�رشكرا الس?يد الوز�رشكرا الس?يد الوز�ر

Rىل مسامهتمك القمية يف هذه  والشكر كذ� مرة ٔ�خرى موصول لمك
  .اجللسة

 �وا#ٓن ن¼pقل ٕاذا مسحمت ٕاىل القطاع املوايل وهو يتعلق gسؤال �ٓين كذ
قد وTه ٕاىل الس?يد وز�ر امللكف ¡ملغاربة املقميني ¡خلارج وشؤون الهجرة 
حول موضوع املواÕبة القانونية وإالدارية ملغاربة العامل املقميني ¡خلارج، وقد 

  .لفريق ¿س?تقاليل، فليتفضل ٔ��دتقدم به ا

        ::::املس�شارة الس?يدة مJنة عفاناملس�شارة الس?يدة مJنة عفاناملس�شارة الس?يدة مJنة عفاناملس�شارة الس?يدة مJنة عفان
        الس?يد الرئ@س، الس?يد الرئ@س، الس?يد الرئ@س، الس?يد الرئ@س، 

  .واقJال الس?يد الوز�ر ¸ري موجود، ما اكي¼ش التعمري

        ::::الس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسة
  .فليتفضل ٔ��د ٔ�عضاء الفريق ¿س?تقاليل لطرح السؤال

        ::::املس�شارة الس?يدة مJنة عفاناملس�شارة الس?يدة مJنة عفاناملس�شارة الس?يدة مJنة عفاناملس�شارة الس?يدة مJنة عفان
        . . . . شكراشكراشكراشكرا

        ....gسم هللا الرمحن الرحميgسم هللا الرمحن الرحميgسم هللا الرمحن الرحميgسم هللا الرمحن الرحمي
        الرئ@س،الرئ@س،الرئ@س،الرئ@س،الس?يد الس?يد الس?يد الس?يد 

        السادة الوزراء،السادة الوزراء،السادة الوزراء،السادة الوزراء،
        السادة املس�شارون،السادة املس�شارون،السادة املس�شارون،السادة املس�شارون،

يف ٕاطار التÉاوب مع التطلعات املرشوRة Aلمغاربة املقميني ¡خلارج، الزتمت 
احلكومة بتحسني احلاكمة مبا ميكن من تطو�ر أ#داء العمويم وحتقJق 

¿ÁسÉام والتنامغ بني خمتلف القطاRات احلكومJة واملؤسسات العمومJة 
ز املقاربة ال�شارÕية مع اكفة الفعاليات أ#ساس?ية املغربية، املعنية، وتعز�

 .وٕارساء ٕاسرتاتيجية ٕاRالمJة معومJة لت�ٔمني الروابط بني أ#جJال اجلديدة
اليشء ا�ي يقpيض تعز�ز التواصل Aلتعريف ¡ملساطر القانونية والقضائية 

  . ووضع �ٓلية Aلرصد واليقظة
رب�مج ا�ي ٔ�Rدته الوزارة من �ا Áسائلمك، الس?يد الوز�ر، ما هو ال

�Tل املواÕبة القانونية وإالدارية ملغاربة العامل ٔ�بناء اجلالية املقميني ¡خلارج؟ ٔ  
  .وشكرا الس?يد الوز�ر

        ::::الس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسة
  . شكرا الس?يدة املس�شارةشكرا الس?يدة املس�شارةشكرا الس?يدة املس�شارةشكرا الس?يدة املس�شارة

  .ا#ٓن س¼س?متع ٕاىل جواب الس?يد الوز�ر، فليتفضل مشكورا

        ::::ملغاربة املقميني ¡خلارج وشؤون الهجرةملغاربة املقميني ¡خلارج وشؤون الهجرةملغاربة املقميني ¡خلارج وشؤون الهجرةملغاربة املقميني ¡خلارج وشؤون الهجرةالوز�ر امللكف ¡الوز�ر امللكف ¡الوز�ر امللكف ¡الوز�ر امللكف ¡    ،،،،الس?يد ٔ�ن@س �روالس?يد ٔ�ن@س �روالس?يد ٔ�ن@س �روالس?يد ٔ�ن@س �رو
        ....شكرا الس?يد الرئ@سشكرا الس?يد الرئ@سشكرا الس?يد الرئ@سشكرا الس?يد الرئ@س

        . . . . شكرا الس?يدة املس�شارة احملرتمة Rىل هاذ السؤالشكرا الس?يدة املس�شارة احملرتمة Rىل هاذ السؤالشكرا الس?يدة املس�شارة احملرتمة Rىل هاذ السؤالشكرا الس?يدة املس�شارة احملرتمة Rىل هاذ السؤال
حقJقة وضعمت أ#صبع Rىل ٕا�دى النقط أ#ساس?ية يف Rالقpنا مع 
املغاربة، بطبيعة احلال هناك ما يتعلق ¡خلدمات إالدارية، ما يتعلق ¡لطلبة 

  . دØهلم يف ا�ال القانوين
ولكن املس�ٔ� أ#ساس?ية يه مس�ٔ� تواصلية، ٔ�وال ¡ش املغاربة دØلنا 

؟ ¡ش ق�ل ما جيي Aلمغرب، ٕاىل اكن يعرفوا ٔ�ش?نو يه املساطر اAيل عند�
عندو يش مصلÙة ٔ�نه يقضهيا يعرف ٔ�ش?نو zاصو ¡ش يقضهيا ¡ش ما 
يضيعش ذاك الوقت دØل العطV دØلو، بطبيعة احلال، يف ردهات إالدارة، 

  . هذا سؤال ٔ�سايس
بطبيعة احلال، Õيفاش نتغلبو Rىل هاذ إالشاكلية ¡ش ملا جييوا املغاربة 

ا ٔ�كرب اس?تفادة من املقام دØهلم، ويقضيوا امل�ٓرب دØهلم، يف هناØ ,س?تافدو 
هاذ ا�ال، يف هاذ الس?نة هاذي، اكن م¼شور دØل الس?يد الرئ@س احلكومة 
¡ش يتفpح ش?باك وحJد Rىل صعيد لك املؤسسات، لك الوالØت، لك 

  .العامالت، هذا Õيظهر يل خطوة Tد �مة
AلÉان القطاعية، عند� مع لك النقطة الثانية كتعلق بطبيعة احلال ¡

القطاع قطاع، عند� جلنة خمتلفة مع وزارة العدل، كنتطرقو Aلمشالك اAيل 
كهتم املغاربة دØلنا يف اخلارج، و¡لتايل هناك ما يمت إالTابة عنه عن طريق 
م¼شور ٔ�و عند طريق تعديل يف القوانني، ٕاىل ¸ري ذ� يعين من 

  .¿جهتادات
علق ¡ملداومة، وهاذ اليش كذ� مت حتقJقه zاصة هناك كذ� ف� يت

  . يف العطل
كذ� اس?تعامل التك4ولوجJات احلديثة، وهاذ اليش عن طريق املوقع 
إاللكرتوين دØل الوزارة ميكن هلم يطالعوا وق�ل ما جييو لك ما zاصهم 

  . يد�روا ¡ش ميل جيي هنا ,س?تغل الوقت دØلو
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ات املبارشة، ٕاضافة كذ� ٕاىل العمل ٕاضافة، بطبيعة احلال، ٕاىل اAلقاء
اAيل تيقوم به ا�متع املدين دØل املغاربة دØلنا يف اخلارج، اAيل هام Áس?يج 

  . Áش?يط Tدا
  .شكرا الس?يد الرئ@س

        ::::الس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسة
  . شكرا الس?يد الوز�رشكرا الس?يد الوز�رشكرا الس?يد الوز�رشكرا الس?يد الوز�ر

ٕاذا ف� تبقى من الوقت اللكمة ٔ#�د ٔ�عضاء الفريق ¿س?تقاليل 
  .AلتعقJب

        ::::لس?يد عبد السالم اAلبارلس?يد عبد السالم اAلبارلس?يد عبد السالم اAلبارلس?يد عبد السالم اAلباراملس�شار ااملس�شار ااملس�شار ااملس�شار ا
        ....شكرا الس?يد الرئ@سشكرا الس?يد الرئ@سشكرا الس?يد الرئ@سشكرا الس?يد الرئ@س

        الس?يدة الوز�رة،الس?يدة الوز�رة،الس?يدة الوز�رة،الس?يدة الوز�رة،
        الس?يد�ن الوز�ر�ن، الس?يد�ن الوز�ر�ن، الس?يد�ن الوز�ر�ن، الس?يد�ن الوز�ر�ن، 

يف احلقJقة، الس?يد الوز�ر، ٔ�وال اح4ا ما ميكن لنا ٕاال �زيدو حنفزو 
و�زيدو Áشجعو ¡ش نتواصلو ٔ�كرث مع العامل دØلنا يف اخلارج، نظرا لٔ«مهية 

  . واجلانب ¿قpصادي ٔ�كرث
النفس هو ٔ�ننا ك¼شوفهم Õيتعذبوا يش Rذاب اAيل  ¸ري ٔ�ن ا�ي حيز يف

  . ميكن لنا خنففو Rلهيم
ويف zالل اجلواب دØلمك، رامك ٔ�رشتيوا ٔ�ن هناك عناية ف� خيص 
الت�ٔطري والتوجJه واملساRدة، ¸ري كنمتناو تبذلوا جمهودات ٔ�خرى ٕاضافJة، 

يه وا�د zاصة يف الناس محV املشاريع، هاذ الناس Õي�هيوا ورمبا Õيمت Rل 
النوع دØل الغنب يف ٕاطار التÙايل ٔ�و النصب، ٔ#هنم تيجيو بوا�د الفكرة 
من اخلارج، اك�ن وا�د الشوية ÁسJãة دØل اجلدية، هنا ت@pالعبوا هبم بعض 

  . املصاحل ٔ#ن هام ت@�قاوا ضايعني
فالفريق ¿س?تقاليل الهدف نتاعو من هذا السؤال هو ٕا:رة ¿ن��اه 

من العناية، Aلمزيد من الضبط، ٔ#ن هاذ الناس عندمه Aلحكومة Aلمزيد 
وا�د أ#مهية Õبرية، خطا¡ت س?يد� هللا ينرصو مpعددة اAيل Õيعطهيم وا�د 
 ،أ#مهية، فاح4ا zاصنا gسؤالنا مايش نبخسو العمل دØلمك، �اىش 
ولكن حنفزومه ون¼هبو ٔ�هنم هناك Rدة شاكØت كنتوصلو هبا وكنلمسوها، من 

  . ، من املشالك ¿جÜعية الãس?يطةالتذاÕر
وميل قلتيوا لنا الش?باك الوحJد، فهاذ هو اAيل Ãهيمنا، ٔ�نه Ãكون 

كتعتين ¡لشؤون دØل العامل دØلنا  اAيل ش?بابيك يف أ#قالمي ويف اجلهات
  . ¡خلارج، ¡ش حنببو هلم ٔ�وال البالد دØهلم ٔ�كرث

  .شكرا

        ::::الس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسة
  . ررررشكرا الس?يد املس�شاشكرا الس?يد املس�شاشكرا الس?يد املس�شاشكرا الس?يد املس�شا

فريق العدا� والتمنية بدوره قد تقدم gسؤال �ٓين Aلس?يد الوز�ر امللكف 
الرضر احلاصل يف "¡ملغاربة املقميني ¡خلارج وشؤون الهجرة حول موضوع 

، فليتفضل ٔ��د ٔ�عضاء الفريق "من التعويضات هبولندا %40ختفJض 
  .مشكورا من ٔ�Tل طرح السؤال

        ::::املس�شار الس?يد م�ارك مجييلاملس�شار الس?يد م�ارك مجييلاملس�شار الس?يد م�ارك مجييلاملس�شار الس?يد م�ارك مجييل
        .... الرمحن الرحمي الرمحن الرحمي الرمحن الرحمي الرمحن الرحميgسم هللاgسم هللاgسم هللاgسم هللا

        الس?يد الرئ@س،الس?يد الرئ@س،الس?يد الرئ@س،الس?يد الرئ@س،
        الس?يدة الوز�رة،الس?يدة الوز�رة،الس?يدة الوز�رة،الس?يدة الوز�رة،

        الس?يد�ن الوز�ر�ن،الس?يد�ن الوز�ر�ن،الس?يد�ن الوز�ر�ن،الس?يد�ن الوز�ر�ن،
  ،أ#خوات وإالخوة املس�شار�نأ#خوات وإالخوة املس�شار�نأ#خوات وإالخوة املس�شار�نأ#خوات وإالخوة املس�شار�ن

الس?يد الوز�ر، نضع بني ٔ�يد�مك سؤ¿ حول التدابري اليت اختذهتا 
من التعويضات اخلاصة ¡ٔ#يتام وأ#رامل  %40احلكومة ف� خيص ختفJض 

  . هبولندا
  .شكرا الس?يد الوز�ر

        ::::@س اجللسة@س اجللسة@س اجللسة@س اجللسةالس?يد رئ الس?يد رئ الس?يد رئ الس?يد رئ 
  . شكرا الس?يد املس�شارشكرا الس?يد املس�شارشكرا الس?يد املس�شارشكرا الس?يد املس�شار

ا#ٓن Tاء دور الس?يد الوز�ر AلتعقJب Rىل السؤال، فليتفضل 
  .مشكورا

        ::::الس?يد الوز�ر امللكف ¡ملغاربة املقميني ¡خلارج وشؤون الهجرةالس?يد الوز�ر امللكف ¡ملغاربة املقميني ¡خلارج وشؤون الهجرةالس?يد الوز�ر امللكف ¡ملغاربة املقميني ¡خلارج وشؤون الهجرةالس?يد الوز�ر امللكف ¡ملغاربة املقميني ¡خلارج وشؤون الهجرة
        ....شكرا الس?يد الرئ@سشكرا الس?يد الرئ@سشكرا الس?يد الرئ@سشكرا الس?يد الرئ@س

        ....شكرا الس?يد املس�شار احملرتمشكرا الس?يد املس�شار احملرتمشكرا الس?يد املس�شار احملرتمشكرا الس?يد املس�شار احملرتم
Õبري Tدا  هذا املوضوع قد ٔ�سال كثريا من املداد، واكن وا�د اQور

ملا احلكومة  A2012لجمعيات دØل املغاربة يف هولندا، ولكنا تنذÕرو يف 
، راه م4ذ ذ� احلني %40الهولندية وضعت وا�د القانون ¡ش ختفض ب 
س?نني دØل  4س?نني،  3بدات املفاوضات مع احلكومة الهولندية، تقريبا 

ن كام اكن املفاوضات، وما ¸اد,ش نتلكم Rىل اجلانب دØل أ#حاكم، #ٔ 
احلال هناك اس?تقاللية دØل القضاء، ال يف املغرب، ال يف هولندا، ال يف 

  . Rديد من اQول
دØل  ش?به هنائية، اAيل ميكن ليا نقول لمك، وصلنا Aلصيغة ش?به هنائية

وا�د االتفاق مع احلكومة الهولندية، اAيل النقطة أ#ساس?ية ب�ٔنه اAيل عندو 
ما ¸اد,ش يتقاس، اAيل ¸ادي يتقاسوا  يش حق، اAيل ك@س?تاهل يش حق

يف املس?تق�ل هام املس?تفJدون اجلدد، وهاذ اليش كذ� وفق بعض 
   .الرشوط اAيل وضعناها يف هذا االتفاق

  .شكرا 

        ::::الس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسة
        . . . . شكرا الس?يد الوز�رشكرا الس?يد الوز�رشكرا الس?يد الوز�رشكرا الس?يد الوز�ر

ٕاذن اللكمة ٔ#�د ٔ�عضاء فريق العدا� والتمنية AلتعقJب Rىل ما Tاء Rىل 
  .ز�رلسان الس?يد الو 
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        ::::املس�شار الس?يد نJãل أ#ندلواملس�شار الس?يد نJãل أ#ندلواملس�شار الس?يد نJãل أ#ندلواملس�شار الس?يد نJãل أ#ندلويسيسيسيس
        ....شكرا الس?يد الرئ@سشكرا الس?يد الرئ@سشكرا الس?يد الرئ@سشكرا الس?يد الرئ@س

  . شكرا الس?يد الوز�ر عن التوضيح
لكن املس?تÉد، الس?يد الوز�ر، كام تعلمون فهذه النقطة ¡لضبط، هو 
�نه مؤخرا صدر حمك قضايئ ابتدايئ طبعا فهاذ امللف، Rىل ٔ�ساس ٔ�نه جزء ٔ

وي قضائية، سواء عند البنك من الناس ٔ�و أ#رامل وأ#يتام اAيل رفعوا دRا
¿جÜعي الهولندي ³شاكØت ٔ�و الت�Éٔوا Aلقضاء، ففعال ¸@س?تافدوا من 

  . املس?تحقات دØهلم والتعويضات ب�ٔ]ر رجعي
يف �ني ٔ�نه من مل يقدم الشاكية ٔ�و قد�ا ورفضت ٔ�و مل يلA ٔ�Éلقضاء، 

رمغ  حرم من هذه التعويضات،فهذه الف�ة وفق م4طوق احلمك ¿بتدايئ س?يُ 
�نه جند ب�ٔن هناك مراسA Vلحكومة الهولندية يف املوضوع، Aلربملان ٔ
الهولندي، تؤكد فJه الزتا�ا ب�ٔهنا س�سعى طبعا متكني هؤالء املترضر�ن 

  .واملترضرات من حقوقهم املرشوRة
يف هذا إالطار، الس?يد الوز�ر، نلمتس من zالل هاذ السؤال من 

اته الف�ة اليت طبعا حتتاج لاكمل احلكومة ٔ�ن ñس?متر VAفاع عن حقوق ه
  . اQمع ؤ�ن تقف جبا�هبا

كام �مثن، طبعا، ما ٔ�شار ٕاليه الس?يد الوز�ر بتحرك ا�متع املدين ومن 
اAيل بذلت جمهود، ولكن  "مؤسسة هولندا ملساRدة العائد�ن"ب@هنا طبعا 

  .نلمتس من احلكومة، طبعا، ٔ�ن ñس?متر يف اQفاع عن هاته الف�ة
  .وشكرا

        ::::يد رئ@س اجللسةيد رئ@س اجللسةيد رئ@س اجللسةيد رئ@س اجللسةالس? الس? الس? الس? 
  .شكرا الس?يد املس�شارشكرا الس?يد املس�شارشكرا الس?يد املس�شارشكرا الس?يد املس�شار

  .ٕاذن اللكمة Aلس?يد الوز�ر AلتعقJب

        ::::الس?يد الوز�ر امللكف ¡ملغاربة املقميني ¡خلارج وشؤون الهجرةالس?يد الوز�ر امللكف ¡ملغاربة املقميني ¡خلارج وشؤون الهجرةالس?يد الوز�ر امللكف ¡ملغاربة املقميني ¡خلارج وشؤون الهجرةالس?يد الوز�ر امللكف ¡ملغاربة املقميني ¡خلارج وشؤون الهجرة
  .شكرا الس?يد الرئ@سشكرا الس?يد الرئ@سشكرا الس?يد الرئ@سشكرا الس?يد الرئ@س

¸ري ¡ش نوحض هاذ أ#مر هذا هو ٔ�مر تقين حمض، حJث ٔ�ن الطعن 
م دØل بنك الضامن يف القرارات اAيل Ãلكم Rلهيم الس?يد املس�شار احملرت 

 6¿جÜعي الهولندي، ,س?تلزم تقدمي شاكØت يف ٔ�Tل ال يتعدى 
دأ#سابيع م4ذ تطبيق ¿قpطاRات، وهو أ#Tل ا�ي مل حيرتمه Rدد من 

  . املس?تفJد�ن، عكس البعض ا#ٓخر مهنم
هاذ احلمك صادر عن القضاء الهولندي، وكام تعرفون فهو مس?تقل متاما 

Jذية وال�رشيعية الهولنديتني، وعن ما يدور يف فلكهام عن املؤسس?تني التنف 
  .Aلضامن ¿جÜعي 1972خبصوص مراجعة اتفاقJة 

¡ل¼س?بة Aلرسا� اليت وهتا احلكومة الهولندية ٕاىل الربملان الهولندي، يف 
هذا الصدد ال ميكن ٔ�ن �كون لها ٔ�دىن ٔ�]ر ¡ش �كونوا واحضني، عند� ت�ٔثري 

نقول لمك كذ� هناك مبا ٔ�ن هذا حمك ابتدايئ،  يف قرار القضاء ولكن
  . فالعديد قد اس?ت�ٔنف هذا القرار Qى احملامك الهولندية

ولكن اAيل ٔ�سايس ٔ�ننا نواصل دامئا ؤ�بدا واQور دØل املسؤولية دØلنا 
  .هو اQفاع عن احلقوق دØل املغاربة دØلنا ٔ�يy وTدوا

  .شكرا

        ::::الس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسة
        . . . . لوز�ر Rىل ٕاسهاممك القمي يف هذه اجللسةلوز�ر Rىل ٕاسهاممك القمي يف هذه اجللسةلوز�ر Rىل ٕاسهاممك القمي يف هذه اجللسةلوز�ر Rىل ٕاسهاممك القمي يف هذه اجللسةشكرا الس?يد اشكرا الس?يد اشكرا الس?يد اشكرا الس?يد ا

ون¼pقل ٕاىل القطاع املوايل ودامئا مع فريق العدا� والتمنية، حول سؤال 
�ٓخر يتعلق بتعرض القطارات ملامرسات ¸ري قانونية من ق�ل املواطنني، 
وهذا السؤال موTه ٕاىل الس?يد الوز�ر املنتدب Qى وز�ر التجهزي والنقل 

¡لنقل، فليتفضل ٔ��د ٔ�عضاء الفريق مشكورا لتقدمي  واAلوT@س�Jك امللكف
  .السؤال

�ٔ املس�شارة الس?يدة املس�شارة الس?يدة املس�شارة الس?يدة املس�شارة الس?يدة  ٔ� ٔ� ٔ�        ::::مال مJمال مJمال مJمال مJرصرصرصرصةةةة
        ....شكرا الس?يد الرئ@سشكرا الس?يد الرئ@سشكرا الس?يد الرئ@سشكرا الس?يد الرئ@س

        ....gسم هللا الرمحن الرحميgسم هللا الرمحن الرحميgسم هللا الرمحن الرحميgسم هللا الرمحن الرحمي
        الس?يدة الوز�رة،الس?يدة الوز�رة،الس?يدة الوز�رة،الس?يدة الوز�رة،

        السادة الوزراء احملرتمون،السادة الوزراء احملرتمون،السادة الوزراء احملرتمون،السادة الوزراء احملرتمون،
        الس?يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،الس?يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،الس?يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،الس?يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

Éارة، كام تتعرض القطارات ٔ�حJا� ويف بعض املسارات Aلرشق ¡حل
  .ñسÉل Rىل مpهنا بعض معليات الرسقة و¿عتداء ñس?هتدف الراكب

   :�ا Áسائلمك الس?يد الوز�ر احملرتم
ما يه إالجراءات اليت اختذمتوها ٔ�و س�Èpذوهنا لت�ٔمني رشوط سالمة 

  القطارات، وكذا ضامن حامية املسافر�ن Rىل مpهنا؟
  .وشكرا

        ::::الس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسة
        ....شارةشارةشارةشارةشكرا الس?يدة املس� شكرا الس?يدة املس� شكرا الس?يدة املس� شكرا الس?يدة املس� 

  .ا#ٓن فل¼س?متع مجيعا ٕاىل جواب الس?يد الوز�ر، فليتفضل مشكورا

الوز�ر املنتدب Qى وز�ر التجهزي والنقل الوز�ر املنتدب Qى وز�ر التجهزي والنقل الوز�ر املنتدب Qى وز�ر التجهزي والنقل الوز�ر املنتدب Qى وز�ر التجهزي والنقل     ،،،،الس?يد محمد جنيب بوليفالس?يد محمد جنيب بوليفالس?يد محمد جنيب بوليفالس?يد محمد جنيب بوليف
        ::::واAلوT@س�Jك امللكف ¡لنقلواAلوT@س�Jك امللكف ¡لنقلواAلوT@س�Jك امللكف ¡لنقلواAلوT@س�Jك امللكف ¡لنقل

        ....شكرا الس?يد الرئ@سشكرا الس?يد الرئ@سشكرا الس?يد الرئ@سشكرا الس?يد الرئ@س
  . شكرا الس?يدة املس�شارة احملرتمة Rىل طرحمك لهاذ السؤال

ملس�ٔ� دØل أ#من ودØل السالمة ف� يتعلق ؤ�Õيد ٔ�ن الوزارة ¡ه�Üا ¡
¡لقطارات، ؤ�� تنحيي فJمك الطرح لهاذ السؤال، ٔ#نه يف كثري من أ#حJان 
القطارات ال ,شار ٕاêهيا وال ,س�ٔل عهنا ٕاال ف� هو سليب ويف الت�ٔخرات ويف 

  .اجلودة دØل اخلدمات
ال يقل ٔ�مهية عن ٔ�نمت اليوم، ¡لفعل تضعون يدمك Rىل حمور �ٓخر، ¡لفعل 

الت�ٔخر دØل القطارات، اAيل هو السالمة دØل املواطنني اAيل تريÕبوا يف 
  .القطارات ؤ�يضا أ#من
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هناك خمطط مد�ري لٔ«من وAلسالمة اAيل دا�رو املكpب، واAيل اكن 
اQور دØلو أ#سايس هو تقJمي اخلصاص احلاصل يف ا�ال دØل أ#من 

  :ا فJه ثالثة دØل احملاور رئ@س?يةوالسالمة، واAيل ٔ�يضا طرح4
هناك احملور دØل ضامن دØل أ#من دØل ٔ�وال القطارات، ولكن ٔ�يضا 
دØل احملطات ودØل امل¼ش?ئات، وهذا فJه العديد من إالجراءات سواء 
اكنت ٕاجراءات دØل الب¼Jة التحتية وال دØل الاكمريات وال دØل مراق�ة 

دØلو لك س?نة، واAيل تبني Rىل ٔ�نه ا#ٓن جيب ال�سلل، واAيل تند�رو التقJمي 
�ن يعاد النظر فJه من حJث التثJãت ¿لكرتوين دØل الاكمريات و¸ريؤ.  

عند� شق :ين اAيل هو اليوم املكpب دالسكك احلديدية ت@شوف Rىل 
�نه zاصو �كون عندو وا�د الهيئة مركزية، اAيل Ãكون وس?يطة بني اجلهاز ٔ

  . املكpب الوطين Aلسكك احلديديةدØل أ#من الوطين وبني
اليوم حنن Áش?تغل مع إالخوان دØل أ#من Rىل ٔ�ن حيدث هاذ املركز 
الوطين الوقايئ لٔ«من والسالمة السككJة، اAيل غيكون هو الوس?يطة بني 

(L’ONCF3)  وبني أ#من الوطين.  
ن واك�ن املس�ٔ� الثالثة واAيل تنعمتدوها، هو ٔ�ننا ٔ�Áش�ٔ� �مة دØل أ#م

والسالمة الطرقJة داzل املكpب، يه �مة مبعىن ٔ�هنا قطاع مؤسسايت 
  .مس?تقل اAيل ت@ش?تغل Rىل هاذ اجلوانب أ#م4ية ودØل السالمة الطرقJة

  .شكرا

        ::::الس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسة
        ....شكرا الس?يد الوز�رشكرا الس?يد الوز�رشكرا الس?يد الوز�رشكرا الس?يد الوز�ر

ٕاذن Tاء دور ٔ��د ٔ�عضاء فريق العدا� والتمنية AلتعقJب ٔ�و Aلرد Rىل ما 
  .د الوز�رTاء يف جواب الس?ي

        ::::املس�شار الس?يد Rيل العاملس�شار الس?يد Rيل العاملس�شار الس?يد Rيل العاملس�شار الس?يد Rيل العرسرسرسرسيييي
        ....شكرا الس?يد الرئ@سشكرا الس?يد الرئ@سشكرا الس?يد الرئ@سشكرا الس?يد الرئ@س
        ....شكرا الس?يد الوز�رشكرا الس?يد الوز�رشكرا الس?يد الوز�رشكرا الس?يد الوز�ر

        السادة الوزراء،السادة الوزراء،السادة الوزراء،السادة الوزراء،
        الس?يدة الوز�رة،الس?يدة الوز�رة،الس?يدة الوز�رة،الس?يدة الوز�رة،

طبعا حنن يف فريق العدا� والتمنية ٔ�وال �مثن جمهودات احلكومة الرامJة 
ٓ ٕاىل اس?تدامة هذه اخلدمة العمومJة ملا لهذه وس?يV النقل من  �:ر اجيابية، 

  .ر�ن ا��ن تتلكف بنقلهموجحم املساف
كام ٔ�ن هذه الوس?يV يه صديقة Aلب@�ة و�ٓم4ة، ؤ�هنا ñسÉل حلسن 

  .أ#قدار ٔ�قل Áسب داحلوادث، رمبا Rىل املس?توى العاملي
هذا ال جيعلنا نفوت فرصة ٕا:رة ٔ�ن هناك نقط سوداء حقJقJة Rىل 
مس?توى ش?بكة السكك احلديدية، ويه معروفة ٔ�صبحت معروفة Qى 

لعام، وهاذ قضية رشق احلÉارة، ٔ�هنا ٔ�صبحت ش?به يومJة، ٔ�� اخلاص وا
  .كنت شاهدا Rىل ثالث وقائع يف ظرف تقريبا ٔ�س?بوRني

                                                 
3 Office National des Chemins de Fer 

مث ٔ�نه هاذي فرصة لنثري رضورة Rدم ¿قpصار Rىل هاذ احملور 
التقليدي دالسكك احلديدية، لٔ«سف ٔ�نه مل يمت توس?يع الش?بكة ل�شمل 

، حنن م�ال يف ٕاقلمي  و�ت م4اطق ٔ�خرى بل ٔ�نه مت ا�كامش الش?بكة
Áس?تحرض �لك ٔ�سف ٔ�نه القطار اكن يصل ٔ�ثناء املر�V ¿س?تعامرية ملركز 
ورÃزاغ وRني Rا,شة و و�ت، ومل يعد هناك حىت، مل حيتفظ ¡لش?بكة اليت 

  .اكنت قامئة حىت مكوروث  رخيي
مث ÁسÉل ٔ�يضا، Rدم انتظام القطارات يف ٔ�وقات ¿نطالق، بل ٔ�ن 

  . وقات املضمنة يف املوقع إاللكرتوين ٔ�وقات ¸ري مطابقة AلحقJقةحىت ا#ٔ 
مث ٔ�نه ÁسÉل ٔ�يضا وا�د النوع من ¿كتظاظ ا�ي ,سÉل يف بعض 
أ#حJان، zاصة يف اQرTة الثانية، اAيل يمت نقل املسافر�ن يف ظروف 

  .تقريبا ال ٕاÁسانية، ؤ�� شاهدت Rىل هذا أ#مر
من مس?توى احلاكمة يف تدبري املكpب  نلمتس يف أ#zري الرفع إالضايف

وضامن رشوط الرا�ة والسالمة Aلمسافر�ن، وبرضورة التعامل التفضييل 
  .لبعض الف�ات ¿جÜعية، zاصة الطلبة وذوي ¿حpياTات اخلاصة

  .وشكرا الس?يد الوز�ر

        ::::الس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسة
  .شكرا الس?يد املس�شارشكرا الس?يد املس�شارشكرا الس?يد املس�شارشكرا الس?يد املس�شار

  .قJب، فليتفضل مشكوراواللكمة ا#ٓن Aلس?يد الوز�ر Aلرد Rىل التع 

الس?يد الوز�ر املنتدب Qى وز�ر التجهزي والنقل واAلوجس�Jك امللكف الس?يد الوز�ر املنتدب Qى وز�ر التجهزي والنقل واAلوجس�Jك امللكف الس?يد الوز�ر املنتدب Qى وز�ر التجهزي والنقل واAلوجس�Jك امللكف الس?يد الوز�ر املنتدب Qى وز�ر التجهزي والنقل واAلوجس�Jك امللكف 
        ::::¡لنقل¡لنقل¡لنقل¡لنقل

        ....شكرا الس?يد الرئ@سشكرا الس?يد الرئ@سشكرا الس?يد الرئ@سشكرا الس?يد الرئ@س
    الس?يد املس�شار احملرتم،الس?يد املس�شار احملرتم،الس?يد املس�شار احملرتم،الس?يد املس�شار احملرتم،

¡لفعل، ٔ�نت اس?تفدت من طرح السؤال اAيل مرتبط ¡ٔ#من والسالمة 
سكيك، ومش@يت مجليع إالشاكالت اAيل يه مطرو�ة يف ا�ال دØل النقل ال 

  . فلن يتاح يل ٔ�ن ٔ�جJب
ولكن اجلزء املرتبط ¡جلودة واخلدمات حنن Áش?تغل Rىل ٔ�ساس ٔ�نه 
�كون �ر�مج س?نوي حقJقي Aلرفع من مس?توى أ#داء اجلودة ودØل 
اخلدمات، وٕاذا الحظتو م4ذ البار�ة اكن ٕاRالن Rىل بعض التخفJضات 

واAيل تتصب يف  املرتبطة خبمسة دØل الف�ات دØل البطاقات، ٕاىل �ٓخره
� اAيل هو اجلوانب ¿جÜعيةØل السؤال دØجزء من الشق د.  

اAيل من zالل طرحمك السؤال نبغي ¡لفعل نوTه نداء مجليع  ،لكن
املس?تعملني ٔ�و ¸ري املس?تعملني ويف الك�ري من أ#حJان ا�gAن يقومون هبذه 

القطارات، ٔ�و يف أ#عامل التخريJãة ٔ�ساسا مه من ¸ري املس?تعملني دØل هاذ 
بعض احليان �كون هناك ٕاشاكالت مرتبطة ببعض املناطق اAيل Ãلكمتو 
Rلهيا اAيل يه نقط سوداء، اAيل اح4ا اليوم دا�ر�ن فهيا و�زلني فهيا ¡لثقل 

  . دØلنا Rىل ٔ�ساس ما تبقاش هاذ النقاط السوداء
اربة لكن نداء من zاللمك Aلمواطنني ¡لفعل Rىل ٔ�نه ما هو مشرتك Aلمغ
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  .جيب ا�رتامه، هذا يف ٕاطار املواطنة احلقة
  .شكرا الس?يد الرئ@س

        ::::الس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسة
        ....شكر مضاعف الس?يد الوز�رشكر مضاعف الس?يد الوز�رشكر مضاعف الس?يد الوز�رشكر مضاعف الس?يد الوز�ر

  .شكرا لمك Rىل جوا�مك وRىل ٕاسهاممك القمي يف هذه اجللسة
ا#ٓن وكام تعلمون السؤال املوTه ٕاىل الس?يد وز�ر العدل واحلرØت قد 

م4ه، و¡لتايل س?ن¼pقل ٕاىل القطاع املوايل مت ت�ٔجSJ ٕاىل �ٓخر اجللسة بطلب 
وهو املتعلق ¡لسكىن وس?ياسة املدينة، وقد وTه سؤالني ٕاىل الس?يد 
الوز�ر، أ#ول حول املدن اجلديدة قد تفضل بتقدميه فريق أ#صا� 

  .واملعارصة، فليتفضل ٔ��د ٔ�عضاء الفريق لطرح السؤال

        ::::املس�شار الس?يد ٔ�محد تو�زياملس�شار الس?يد ٔ�محد تو�زياملس�شار الس?يد ٔ�محد تو�زياملس�شار الس?يد ٔ�محد تو�زي
        ....احملرتماحملرتماحملرتماحملرتمشكرا الس?يد الرئ@س شكرا الس?يد الرئ@س شكرا الس?يد الرئ@س شكرا الس?يد الرئ@س 
        الس?يد الوز�ر احملرتم،الس?يد الوز�ر احملرتم،الس?يد الوز�ر احملرتم،الس?يد الوز�ر احملرتم،

 2020مدينة Tديدة يف ٔ�فق  15لقد ٔ�zذ املغرب Rىل Rاتقه ٕا�داث 
موزRة Rىل الرتاب الوطين، قصد ختفJف الضغط Rىل املدن الكربى، 
وجعلها ٔ�قطاب حضارية قادرة Rىل تنويع العرض السكين وتطويق البناء 

  .الغري املنظم
تدابري اليت س�Èpذوهنا ملعاجلة Áسائلمك، الس?يد الوز�ر، ما يه ال 

املشالك اليت تعاين مهنا املدن اجلديدة وجعلها تفي ¡لغرض ا�ي ٔ�Áش{ت 
  من ٔ�ST؟

  .شكرا الس?يد الوز�ر

        ::::الس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسة
  .شكرا الس?يد املس�شارشكرا الس?يد املس�شارشكرا الس?يد املس�شارشكرا الس?يد املس�شار

ٕاذن ا#ٓن س¼س?متع ٕاىل رد ٔ�و جواب الس?يد الوز�ر، فليتفضل 
  .مشكورا، لمك اللكمة

        ::::عبد هللا وز�ر السكىن وس?ياسة املدينةعبد هللا وز�ر السكىن وس?ياسة املدينةعبد هللا وز�ر السكىن وس?ياسة املدينةعبد هللا وز�ر السكىن وس?ياسة املدينةنJãل بن نJãل بن نJãل بن نJãل بن محمد محمد محمد محمد الس?يد الس?يد الس?يد الس?يد 
        ....شكرا الس?يد الرئ@س احملرتمشكرا الس?يد الرئ@س احملرتمشكرا الس?يد الرئ@س احملرتمشكرا الس?يد الرئ@س احملرتم

        ....شكرا الس?يد املس�شار احملرتم Rىل سؤالمكشكرا الس?يد املس�شار احملرتم Rىل سؤالمكشكرا الس?يد املس�شار احملرتم Rىل سؤالمكشكرا الس?يد املس�شار احملرتم Rىل سؤالمك
من حسن الصدف ٔ�نه هاذ الصباح فقط كنت يف اجÜع Aلجنة القJادة 
دØل مدينة  مس?نا، اAيل كام تتعرفو ٔ�نه معنية برب�مج Aلت�ٔهيل، وهذا 

رية، حبيث ٔ�ن لك امل¼ش?ئات املربجمة من ٔ�Tل الرب�مج ,سري ٕ¡جيابية Õب
ويف  60ٕاعطاء نفس Tديد لهذه املدينة وصلت ٕاىل درTة من إالجناز تفوق 

، سواء تعلق أ#مر ¡مل¼ش�ٓت الثقافJة ٔ�و الرØضية ٔ�و %70بعض احلاالت 
التعلميية ٔ�و املرتبطة ¡جلوانب ¿جÜعية ٔ�و تعلق أ#مر ¡êهتيئة اQاzلية 

تعلق أ#مر ¡حلدائق ٔ�و كذ� ¡لطرق املؤدية ٕاىل هذه املدينة،  Aلشوارع ٔ�و
  . نفس اليشء تعرفه مدينة  م4صورت

مليون درمه من ٔ�Tل ٕاعطاء  537ومدينة  مس?نا معنية برب�مج قدره 
هاذ النفس اجلديد، املدينة دØل  م4صورت عندها �ر�مج فJه مليار 

ع هناك بعض النقط العالقة مليون درمه من ٔ�Tل ٔ�ن نتقدم، ¡لطب 400و
¡ل¼س?بة لتام4صورت Rىل وTه اخلصوص احملطة دØل معاجلة املياه، 
وس?نعمل Rىل جتاوز هاذ املوضوع، وكذ� النقل الرسيع ¡ل¼س?بة ملدينة 

  .مرا³ش
كام قلمت هناك مدن Rديدة ٔ�خرى، ما يتعلق ¡لتدبري املبارش دØل وزارة 

#ٓن دzلنا يف �ر�مج ب�شاور مع اجلهة السكىن، هناك كذ� اخليايطة اAيل ا
من ٔ�Tل ٕاعطاءها نفس حقJقي وم4طق، وما نطيحوش يف أ#خطاء اAيل 
 �طحنا فهيم يف  مس?نا و م4صورت، والرشافات كذ� اAيل معنية كذ

  .¡لرب�مج
وهناك Rدد من املدن اAيل يه معنية بربامج ٔ�خرى ولكن  بعة 

صندوق إاليداع والتدبري، سفاط، ملؤسسات ٔ�خرى، املكpب الرشيف Aلفو 
�  . ٕاىل ¸ري ذ

ولكها اس?تفادت من التÉارب أ#وىل Rىل ٔ�ساس ٔ�هنا اليوم حترتم 
  . املرا�ل وما كتحرقش أ#شواط اAيل كتؤدي ٕاىل اخpالالت Rديدة

هناك جوج داملشالك اAيل مطرو�ة يف  مس?نا، ويه املشلك دØل 
يع ب�ٔنه هاذ املشالك اكن عندي رشكة مغربية و�دة ٔ�خرى ٔ�ج4بية، ٔ�gرش امجل 

اجÜع اليوم مع امجلعيات و�لينا ٔ�ساسها، واليوم نتÉه حنو احلل من ٔ�Tل 
  .ٕارTاع الساكنة املعنية ٕاىل امل� دØلها ٕان شاء هللا يف ٔ�قرب وقت ممكن

        ::::الس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسة
  . شكرا الس?يد الوز�رشكرا الس?يد الوز�رشكرا الس?يد الوز�رشكرا الس?يد الوز�ر

�و AلتعقJب ٕاذن Tاء دور ا#ٓن ٔ��د ٔ�عضاء الفريق Aلرد Rىل اجلواب ٔ
  .Rىل اجلواب، تفضل �ٓ اليس تو�زي

        ::::املس�شار الس?يد ٔ�محد تو�زياملس�شار الس?يد ٔ�محد تو�زياملس�شار الس?يد ٔ�محد تو�زياملس�شار الس?يد ٔ�محد تو�زي
        ....شكرا الس?يد الوز�ر Rىل جوا�مكشكرا الس?يد الوز�ر Rىل جوا�مكشكرا الس?يد الوز�ر Rىل جوا�مكشكرا الس?يد الوز�ر Rىل جوا�مك

يف الواقع الهدف من هذا السؤال هو ٔ�ن يف الواقع تعاود هاذ السؤال، 
اAيل ميكن العام اAيل فات ميكن كنت طرحت Rليمك هاذ السؤال، ٕاذن 

  . مزØن، اخلري zري�ن
ن الطلب دØل الرشاكت اAيل اكنوا يف  مس?نا، ٕاذن اجلواب يف الواقع اك

ها اح4ا حصلنا Rليه، ٔ#ن املشالك ا#ٓن ٔ�صبحت يف طريقها ٕاىل ال�سوية، 
واكن املراد هو ٔ�نه ال، ¡ش ما نعاودوñش نطيحو يف نفس أ#خطاء، كام 
قلتو الس?يد الوز�ر، Rىل ٔ�نه يف البداية ما اكن�ش س?ياسة املدينة، اكنت 

رة التعمري وصايف بناو مدينة Tديدة والصالة Rىل النيب، لك وا�د وزا
  . تيد�ر اAيل بغى، ما اكي¼ش ٕالتقائية ف� خيص الربامج

ٕالتقائية كذ� ف� خيص الربامج دØل املؤسسات لكهم اAيل تيدzلوا يف 
فهيا ¸ري الوزارة، تيدzل فهيا لك يش،  تدzلشك بناء مدينة، املدينة ما 
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اعية، املدينة، املواصالت العمومJة، الوزارات ب�ٔنواعها، ٕاذن ما ا�الس امجل
تتكوÁش ذيك التلقائية، و¡لتايل ها ٔ�� تنãين ولكن تتخصنا مدرسة وال 

  . تنãين تيخصنا املاء وال تنãين تيخصنا الواد احلار، ٕاىل �ٓخره
ٕاذن �متىن Rىل ٔ�ن هاذ أ#خطاء اليت اكنت، ؤ�خطاء Õبرية Tدا ٔ�دت 

ه تعطلنا يف ت�ٔث@ث هاذ املدن، ٔ#ن يف الواقع املدينة اAيل يه zاصها Rىل ٔ�ن
�لف، ٕاذن  55س?نني تقريبا والت فهيا  10ٔ�لف هاذي  Ã300كون فهيا ٔ

  .. جلعل Tاذبية Õبرية ¡ل¼س?بة لهاذ املدن، البد من البحث عن
يف الواقع ¸ري نوTدو Aلناس هاذوك مسائل دالقرب، ذوك املسائل 

ر، التريا�ت، دور الثقافة، دور ٕاىل �ٓخره، هاذ املسائل دالقرب، السJãطا
اAيل ٔ�ساس?ية البد ٔ�ن تعمل احلكومة مكجمل احلكومة يف ٕاطار مرشوع 
ٕالتقايئ ¡ش ميكن نوTدو هاذ املسائل ¡ش �كون وا�د اجلاذبية ¡ل¼س?بة 

  . Aلساكنة
ما بني هاذوك أ#قطاب داملدن  (Transport)كذ� املشلك دØل 

مية Tدا، ال يعقل م�ال يف  مس?نا لهيه والر¡ط وخنيل م�ال وا�د واملدن قد
ما اكي¼ش الناس يف النقل نفس اليشء، يف  م4صورت، بني  م4صورت 

  . ومرا³ش اAيل فهيا وا�د العدد دØل الكJلومرتات
ٕاذن هذا املوضوع �متىن ٔ�ن ال يتكرر يف املدن أ#خرى اAيل يه يف 

T ه حىت ل ٕاطار هاذ الرب�مج الك�ريJيل فA2020دا الواسع ا .  
�هذا قلتيه،  ..ف� خيص  م4صورت، يف الواقع املشلك دØلها  ،كذ

   .مشلك عويص Tدا
اودي حىت هو راه اك�ن هنا يف اQوكذ� تنطلب م4مك يف ٕاطار اليس 
ٕاىل  (Campus universitaire)ٕاطار ذاك املرشوع الك�ري Tدا دØل 

ىن مع الس?يد وز�ر التعلمي العايل اAيل معا� �مت (Le campus)تãىن هذاك 
�متىن مع اجلهة، مع مجيع مpدzلني يتãىن هذاك ،Ø)هناLe campusيل   (Aا

¸ادي يعطي يف الواقع Tاذبية ٔ�كرب لت� املدينة  م4صورت، كذ� مع 
ا�الس احمللية البد من الوقوف Rىل نقل رسيع بني هاذ املدينة وبني املركز 

 .نة وراه اح4ا موجود�ن، ٔ�� موجوددØل املدي 

        ::::الس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسة
  . شكرا الس?يد املس�شارشكرا الس?يد املس�شارشكرا الس?يد املس�شارشكرا الس?يد املس�شار

  .ا#ٓن ف� تبقى من الوقت Áس?متع ٕاىل تعقJب الس?يد الوز�ر

        ::::الس?يد وز�ر السكىن وس?ياسة املدينةالس?يد وز�ر السكىن وس?ياسة املدينةالس?يد وز�ر السكىن وس?ياسة املدينةالس?يد وز�ر السكىن وس?ياسة املدينة
ٕاذن تزنيك هاذ اليش اAيل ٔ�كدوا الس?يد املس�شار، هاذي لكها 

  . ديدة ال ميكن ٔ�ن تع@شمس?تلزمات اليوم اAيل من دوهنا املدن اجل
والس?يد وز�ر التعلمي العايل ها هو موجود معا�، ٔ�شكرك Rىل هاذ 
الطرح، ٔ#ن حنن يف ٔ�مس احلاTة، ال يف  م4صورت وال يف  مس?نا، ٔ�ننا 
ندzلوا، بديتو فعال، بديتو بتÙديد ا�ال ولكن البناء أ#سايس ن¼pظره من 

�ش تند�ر ٔ ��ٕاذن حىت يف  م4صورت  ؟هنأ�Tل ٕان شاء هللا، معلوم، ؤ

�  . كذ
  .شكرا

        ::::الس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسة
  .شكرا الس?يد الوز�رشكرا الس?يد الوز�رشكرا الس?يد الوز�رشكرا الس?يد الوز�ر

وا#ٓن س¼س?متع مجيع ٕاىل السؤال املوTه من طرف الفريق ¿س?تقاليل 
ت�ٔهيل البناØت املهددة "Aلو�دة والتعادلية Aلس?يد الوز�ر حول موضوع 

  .، فليتفضل ٔ��د ٔ�عضاء الفريق لطرح السؤال"¡الهنيار

        ::::�شار الس?يد عبد اAلطيف ٔ�بدوح�شار الس?يد عبد اAلطيف ٔ�بدوح�شار الس?يد عبد اAلطيف ٔ�بدوح�شار الس?يد عبد اAلطيف ٔ�بدوحاملس املس املس املس 
        ....شكرا الس?يد الرئ@س احملرتمشكرا الس?يد الرئ@س احملرتمشكرا الس?يد الرئ@س احملرتمشكرا الس?يد الرئ@س احملرتم

        السادة والس?يدات املس�شار�ن احملرتمني،السادة والس?يدات املس�شار�ن احملرتمني،السادة والس?يدات املس�شار�ن احملرتمني،السادة والس?يدات املس�شار�ن احملرتمني،
        السادة الوزراء،السادة الوزراء،السادة الوزراء،السادة الوزراء،

�ساسا يف اهنيار املباين ٔ Vمية واملمتثê#ٔشهد بالد� العديد من أ#�داث اñ
  . ا#ٓيA Vلسقوط

 ñ ية وقد الزتمت احلكومة يف �ر�جمها احلكويم بتفعيل ٕاسرتاتيجيةÕشار
لتحسني سكن املواطنات واملواطنني و¿هÜم ¡Qور واملباين املهددة 
¡الهنيار، وذ� من zالل دمع املشاريع املعدة وٕاRادة ٕايواء أ#رس القاطنة 
وم4ح املساRدات م�ارشة Aلمس?تفJد�ن من ٔ�Tل ٕاجناز ٔ�عامل التدعمي احملددة 

  .من طرف ماكتب اQراسات
وز�ر احملرتم، عن ماهية حصيV الرب�مج املعمتد �ا Áسائلمك، الس?يد ال

  لت�ٔهيل املباين املهددة ¡الهنيار؟ 
  مث ماهية الربامج اليت مت ٕاطالقها لهذا الغرض؟ 

  هل مت تدارك الفراغ القانوين يف هذا ا�ال؟  ،ؤ�zريا
  .شكرا الس?يد الرئ@س

        ::::الس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسة
  . شكرا الس?يد املس�شارشكرا الس?يد املس�شارشكرا الس?يد املس�شارشكرا الس?يد املس�شار
  .الوز�ر، تفضلٕاذن اللكمة Aلس?يد 

        ::::الس?يد وز�ر السكىن وس?ياسة املدينةالس?يد وز�ر السكىن وس?ياسة املدينةالس?يد وز�ر السكىن وس?ياسة املدينةالس?يد وز�ر السكىن وس?ياسة املدينة
        . . . . شكرا لمك الس?يد املس�شار Rىل هاذ السؤالشكرا لمك الس?يد املس�شار Rىل هاذ السؤالشكرا لمك الس?يد املس�شار Rىل هاذ السؤالشكرا لمك الس?يد املس�شار Rىل هاذ السؤال

فعال هناك حصيV اليوم، zاصة بعد أ#�داث اAيل عرف4اها س?نة 
، واAيل ٔ�دت ٕاىل القJام ٕ¡حصاء Aلمباين ا#ٓيA Vلسقوط، و�ٓنذاك كنا 2012

دة سك4ية اAيل يف درTات ٔ�لف و� 43وصلنا مع وزارة اQاzلية ملا يفوق 
  . مpفاوتة دØل اخلطورة و�ٓيA Vلسقوط

، وهناك ما 4000ما �زيد Rىل وا�د Rىل هذا أ#ساس، اليوم Rاجلنا 
�لف اAيل يه معنية بربامج Tارية، يعين فهيا اتفاقJات ومعنية هبا،  17يناهز ٔ

بقى يعين ونعمل اليوم Rىل ت�ٔطري ما تبقى هبذه الربامج، Rلام ب�ٔن أ#مر، ما ت 
�لف و�دة ٔ�خرى، Rلام ب�ٔن هاذ اليش ما Õي�ساالش، ٔ#نه  22وا�د ٔ43 
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، ولكن البناØت البعض اAيل 2012ٔ�لف هاذ اليش اAيل اكن عند� ف
مايش �ٓيل Aلسقوط اليوم Õميكن يويل �ٓيل Aلسقوط من بعد س?نة ٔ�و س?ن�ني 

  . ¡لنظر Aلتقادم دØلو
�لف  R43ىل أ#قل هاذ  ف¼سري يف هاذ ¿جتاه من ٔ�Tل ٔ�ننا ن�ٔطرؤ

و�دة سك4ية، اليوم الربامج هتم مرا³ش، فاس،  زة، احلس?مية،  و�ت، 
العراÞش، سطات، الق4يطرة، وكثري من املدن أ#خرى اAيل �متىن ٔ�هنا تقدم 

  . فهيا الربامج ٔ�كرث
وحنن رهن إالشارة للك املدن اAيل معنية حىت يف ا�ال القروي، من 

ميكن ٔ�ننا نغطيوه Rىل هاذ املس?توى Rلام ب�ٔن املس�ٔ� ٔ�Tل ٔ�ننا نغطيو ما 
  .ملكفة Tدا

ولكن اليوم وTد� مقاربة كنعملو هبا ٔ�ساسا يف املدينة دØل فاس اAيل 
، اAيل جعلنا ٔ�ننا جنحنا يف كتجعل ٔ�ننا اس?تطعنا نعمتدو Rىل Áس?يج حميل

نفس  دار يف 366معلمة  رخيية، و¡ملوازاة مع معاجلة  27الرب�مج دØل 
الوقت، ف�التايل هذا ٕاجناز وغي¼هت0ي يف القريب العاTل، ؤ�عتقد ٔ�نه س@مت 
إالRالن Rىل هذا الرب�مج مما ال يعين ب�ٔن املدينة دØل فاس م�ال و�دها، 
قضينا Rىل ا#ٓيA Vلسقوط �اكمS، ٔ#ن من دون شك zاصنا �رامج ٕاضافJة 

  .يف فاس كام يف مدن ٔ�خرى

        ::::الس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسة
  .الس?يد الوز�رالس?يد الوز�رالس?يد الوز�رالس?يد الوز�رشكرا شكرا شكرا شكرا 

فريق ¿س?تقاليل، الٕاذن اللكمة ا#ٓن يف ٕاطار رد ٔ#�د ٔ�عضاء 
  .فليتفضل مشكورا

        ::::املس�شار الس?يد عبد اAلطيف ٔ�بدوحاملس�شار الس?يد عبد اAلطيف ٔ�بدوحاملس�شار الس?يد عبد اAلطيف ٔ�بدوحاملس�شار الس?يد عبد اAلطيف ٔ�بدوح
        ....شكرا الس?يد الرئ@سشكرا الس?يد الرئ@سشكرا الس?يد الرئ@سشكرا الس?يد الرئ@س
  ،الس?يد الوز�ر احملرتمالس?يد الوز�ر احملرتمالس?يد الوز�ر احملرتمالس?يد الوز�ر احملرتم

جوا�مك حقJقة ٔ�� Tاين واقعي وñشخييص، يعين واقعي وم4طقي 
ندو اس?مترارية يف الزمن، ومpواضع كذ�، خصوصا ٔ�نه هاذ املوضوع هو ع 

أ#رقام وإالحصاء كتصعاب تضبط، ٔ#نه هاذ اليش اكينة وا�د الب¼Jة اAيل 
  . يه هشة واAيل ماضية وقدمية و¸ادية كزتاد

�� ¡ملناس?بة كنبغي نرتمح Rىل الناس اAيل ماتوا حضاØ دØل هاذ ٔ
نن ¿هنيارات هاذو، ويف نفس الوقت بغيت نطلب هللا س?بÙانه وتعاىل حي

قلبمك Rىل ذوك اQيور اAيل حىت هام ¸ادي �ريبو وال كذا ¡ش نعتقومه ق�ل 
Øما �كونوا فهيم حضا .  

ؤ�كرث من هاذ اليش هذا، فهاذ املوضوع دØل ا#ٓن فهاذ الفرتة هاذي 
من الزمن اليوم، حJث كتكون الناس املغاربة لكهم Õي�س?ناو الش?تا وÕيمتناو 

راه اك�ن �زاف دØل أ#رس ÕيتÈلعوا من  ¡ش جييو القطرات دØل الرمحة،
الضباب، وÕيتÈلعوا من الش?تا، ٔ#نه تيعرف كتكون الش?تا، هذاك احملالت 
اAيل مصيبني ¡لطني حJث Õيوقع هلم إالش?باع وكتجي شوية دالشمس من 

يف مرا³ش يه بعد Õهيبط ذاك اليش، وبغيت حني� م�ال Rىل م4طقة 
ز�ر تد�روا يش زØرة êهيا، راه الثلثني مقاطعة النخيل، وكنرت� الس?يد الو 

دØلها �دد ¡الهنيار، الثلثني، والناس يف وا�د الوضعية zاصة، والناس 
  .يدهيم Rىل قلهبم

فالرغبة دØلتنا من zالل هاذ السؤال، اح4ا كنعرفو ا�هود اAيل 
كتد�روه، واAيل دارتو حىت يف احلكومات السابقة، وهذا وا�د املوضوع 

  .ي املفعولاAيل سار 
�� كنبغي من الس?يد الوز�ر ومن احلكومة Rىل ٔ�نه تعطي أ#مهية لهاذ ٔ
املوضوع ٔ�كرث، ٔ#نه راه ٔ�كرث من حوادث السري، الناس اAيل Õميوتوا، 
وخصوصا ٔ�نه الناس اAيل Õميش?يوا حضيهتا هام الناس الفقراء املعوز�ن، يعين 

كونوا حضيهتا، وهام ٔ�وىل الناس الفقراء اAيل ما عندهومش بديل، هام اAيل Õي
  .هباذ العناية وهباذ التقد�ر

وكنمتىن م4ك الس?يد الوز�ر هاذيك املقاطعة دØل النخيل يف مرا³ش 
تد�رو لها يش زØرة وñشوفوا هذاك اليش، ¡ش ¸ري تتفق معاR Øلهيا ¡ش 

�كونو يف خط وا�د.  
  .شكرا الس?يد الوز�ر احملرتم

        ::::الس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسة
        . . . . ملس�شارملس�شارملس�شارملس�شارشكرا الس?يد اشكرا الس?يد اشكرا الس?يد اشكرا الس?يد ا

  .ف� تبقى من الوقت، اللكمة لمك الس?يد الوز�ر

        ::::الس?يد وز�ر السكىن وس?ياسة املدينةالس?يد وز�ر السكىن وس?ياسة املدينةالس?يد وز�ر السكىن وس?ياسة املدينةالس?يد وز�ر السكىن وس?ياسة املدينة
�عتقد ٔ�نه ٔ�� معمك يف لك ما طرحمتوه، يه وضعية مقلقة، ولكن يف ٔ

مبعىن ٔ�نه من الصعب ٔ�ن هنمت �لك هذه " فوق طاقpك ال تالم"نفس الوقت 
ماليري دØل اQرامه، يعين  البناØت يف نفس الوقت، املس�ٔ� ملكفة Tدا،

 7ٕاىل بغينا اليوم ن�zٔذو بعني ¿عتبار هاذ اليش اكمل zاصنا ما بني 
دامللياردØل اQرمه، ف�التايل حنن Áش?تغل مبا نتوفر Rليه، يف  10داملليار و

كثري من احلاالت أ#رس عندها مشالك مالية، صعيب ٔ�هنا ñسامه معك، 
  .ف�التايل كنضطرو �zذو لك يشء

�ريد ٔ�ن ٔ�قول لمك ب�ٔن اح4ا راه دوز� ا#ٓن وكناقشو وا�د املرشوع ٔ
دØل القانون من ٔ�Tل التوفر Rىل �ٓلية قانونية Aلتدzل، اAيل يه واك� 

  .Tديدة، وغنجيبو ٕان شاء هللا هاذ النقاش كذ� �لس املس�شار�ن
  .شكرا

        ::::الس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسة
        ....الس?يد الوز�ر شكراالس?يد الوز�ر شكراالس?يد الوز�ر شكراالس?يد الوز�ر شكرا

  .مك القمية يف هذه اجللسةوالشكر مضاعف Rىل مسامهت
وا#ٓن ن¼pقل ٕاىل القطاع املوايل وهو وزارة الرتبية الوطنية والتكو�ن 

ارتفاع Áس?بة الهدر املدريس يف "املهين، وذ� خيص سؤال حول موضوع 
، موTه Aلس?يد الوز�ر من طرف الفريق "صفوف الفpيات يف العامل القروي
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  .¿س?تقاليل

  ::::AلبارAلبارAلبارAلباراملس�شار الس?يد عبد السالم ااملس�شار الس?يد عبد السالم ااملس�شار الس?يد عبد السالم ااملس�شار الس?يد عبد السالم ا
  .كنظن ٔ�ن الفريق ¿س?تقاليل طلب ت�ٔجJل هاذ السؤال

  .شكرا

        ::::الس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسة
        . . . . شكرا الس?يد املس�شارشكرا الس?يد املس�شارشكرا الس?يد املس�شارشكرا الس?يد املس�شار

 �ذ� مكفول لمك مبقpىض النظام اQاzيل ولمك ذ� كام Aلحكومة كذ
�ن تطلب الت�ٔجJل، ٕاذن Rىل قدم املساواةٔ.  

لمي العايل ٕاذن ن¼pقل ا#ٓن ٕاىل القطاع املوايل، ويتعلق بوزارة التع
والبحث العلمي وÃكو�ن أ#طر، وقد وTه ٕاىل الس?يد وز�ر التعلمي العايل 
والبحث العلمي وÃكو�ن أ#طر سؤال ي�مي حول البحث العلمي، وهو مقدم 
من طرف فريق ¿حتاد املغريب Aلشغل، فليتفضل ٔ��د ٔ�عضاء الفريق 

  .لتقدمي السؤال

        ::::املس�شارة الس?يدة وفاء القااملس�شارة الس?يدة وفاء القااملس�شارة الس?يدة وفاء القااملس�شارة الس?يدة وفاء القايضيضيضيض
        ....@س@س@س@سالس?يد الرئ الس?يد الرئ الس?يد الرئ الس?يد الرئ 

        الس?يدة الوز�رة احملرتمة،الس?يدة الوز�رة احملرتمة،الس?يدة الوز�رة احملرتمة،الس?يدة الوز�رة احملرتمة،
        السادة الوزراء احملرتمون،السادة الوزراء احملرتمون،السادة الوزراء احملرتمون،السادة الوزراء احملرتمون،

        الس?يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،الس?يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،الس?يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،الس?يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
ق�ل ما نطرح السؤال، البد من هاذ املنرب ٔ�ن ٔ�حيي Rاليا حتية Rالية ملوظفني 
وموظفات الوظيفة العمومJة وامجلاRات احمللية Rىل ٕاجنا�م لٕالرضاب ا�ي 

  .د,سمرب 10ية أ#ربع يوم امخل@س دعت \ املركزØت النقاب 
Aلعودة ٕاىل موضوع السؤال، ال خيفي Rليمك ٔ�ن البحث العلمي ميثل ركزية 

�ساس?ية ٔ#ي Ãمنية اقpصادية واجÜعية يف البالدٔ.  
لهذا Áسائلمك، الس?يد الوز�ر، عن مدى جناRة ومردودية الس?ياسة 

�مك العمومJة يف هذا امليدان Rىل ضوء التق�Jت واخلالصات ا�ليت يفرتض ٔ
  مقمت هبا؟

  .شكرا

        ::::الس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسة
        ....شكرا الس?يدة املس�شارةشكرا الس?يدة املس�شارةشكرا الس?يدة املس�شارةشكرا الس?يدة املس�شارة

  .ا#ٓن دورمك الس?يد الوز�ر AلتعقJب، تفضلوا ٔ�س?يدي

        ::::الس?يد حلسن اQاودي وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي وÃكو�ن أ#طرالس?يد حلسن اQاودي وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي وÃكو�ن أ#طرالس?يد حلسن اQاودي وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي وÃكو�ن أ#طرالس?يد حلسن اQاودي وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي وÃكو�ن أ#طر
        الس?يد الرئ@س،الس?يد الرئ@س،الس?يد الرئ@س،الس?يد الرئ@س،

زموا والٔ�� بدوري ٔ�حيي أ#ساتذة اجلامعيني ٔ#هنم بقوا صامد�ن 
املدرTات، وقاموا بواجهبم النضايل من ٔ�Tل Ãكو�ن ٔ�بناء الشعب، وحرضوا 

  . لكهم
  . ٕاذن، ٕاوا حىت ٔ�� ما تند�ر مزايدات، ٔ�� تنحيي حىت ٔ�� أ#ساتذة

        ::::الس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسة
  . فل¼س?متع Aلس?يد الوز�ر هللا خيليك

  .تفضل ٔ�س?يدي

        ::::طرطرطرطروز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي وÃكو�ن ا#ٔ وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي وÃكو�ن ا#ٔ وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي وÃكو�ن ا#ٔ وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي وÃكو�ن ا#ٔ الس?يد الس?يد الس?يد الس?يد 
  . ما تعطين@ش دروس، واش رضوري، ٔ�عطي دروس لراسك

والو، املصداقJة يه هاذي، .. تنقول البد حنيي حىت ٔ�� من هذا املنرب
�وال، ؤ�سكيت ٔ�نتٔ .  

        ::::الس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسة
هللا ٕاzليمك، إال�رتام zليو الس?يد الوز�ر، وهذا فضاء داحلوار، zليو 

  .اللكمة لمك الس?يد الوز�ر يتلكم، تفضل �ٓس?يدي، تفضل،

        ::::وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي وÃكو�ن أ#طروز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي وÃكو�ن أ#طروز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي وÃكو�ن أ#طروز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي وÃكو�ن أ#طرالس?يد الس?يد الس?يد الس?يد 
البحث العلمي يف املغرب انطلق ولكن zاصنا نفرقو بني البحث العلمي 
النظري اAيل النتاجئ دØلو كتظهر يف نفس الس?نة، ٔ#ن اك�ن خرج يف 

، ا�الت، والبحث العلمي التطبيقي اAيل ¸ري اêمتويالت اAيل Rاطي@هنا
 2014دالس?نوات ٔ�ي خمرTات اêمتويل دØل  R3اطي@4ا اêمتويالت Rىل 

، ٔ#ن اëتربات ما 2018يف  2015خرTات ، مُ z2017اص خيرج يف 
  . تيدارش يف Rام وال Rامني

د هذا من بعد zاص تدهيا ٕاىل عندك اzرتاع، هاذ اليش دالرباءات يز 
(Les brevets)  قصد)OMPIC4 (  

لرشاكت اAيل ¸ادي د�ر التمتمي دØل هاذ من بعد zاص تقلب Rىل ا
دالس?نوات ق�ل بدا  10البحث العلمي، ما Áس?هتلكه يف السوق Rىل أ#قل 

  . التخطيط ..س?نة 20فJه البحث العلمي، اك�ن احلاTة اAيل د
ا#ٓن البحث العلمي يف املغرب ما اكÁش عندو جزاء، اليوم أ#ساتذة 

لتدر,س و¡لبحث العلمي، ٕاذن وال امحلد  لكهم ق�لوا ٔ�ن الرتيق �كون ¡
البحث العلمي عندو قمية مايش فردية دØل ا�متع، و¸ادي ñشوفوا الرتت@ب 
داملغرب Õيفاش ¸ادي يتغري gسãب هاذ التجميع دØل اجلامعات وgسãب 

  . Rىل مس?توى الرتقJات دØل أ#ساتذةتدرج هاذ التغيري اAيل 
  .شكرا

        ::::الس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسة
        ....الوز�رالوز�رالوز�رالوز�رشكرا الس?يد شكرا الس?يد شكرا الس?يد شكرا الس?يد 

Tاء دورمك ا#ٓن AلتعقJب Rىل ما Tاء Rىل لسان الس?يد الوز�ر، 
  .فليتفضل ٔ��د ٔ�عضاء الفريق احملرتم

        ::::املس�شارة الس?يدة فاطمة الزهراء اليحياوياملس�شارة الس?يدة فاطمة الزهراء اليحياوياملس�شارة الس?يدة فاطمة الزهراء اليحياوياملس�شارة الس?يدة فاطمة الزهراء اليحياوي
        الس?يد الرئ@س،الس?يد الرئ@س،الس?يد الرئ@س،الس?يد الرئ@س،
            الس?يدة الوز�رة،الس?يدة الوز�رة،الس?يدة الوز�رة،الس?يدة الوز�رة،

                                                 
4 Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale. 



�ٔكتو�ر�ٔكتو�ر�ٔكتو�ر�ٔكتو�ردورة دورة دورة دورة     ––––مداوالت جملس املس�شار�ن مداوالت جملس املس�شار�ن مداوالت جملس املس�شار�ن مداوالت جملس املس�شار�ن     2015201520152015 

20 

 )2015د,سمرب  15( 1437ربيع أ#ول  3

        السادة الوزراء،السادة الوزراء،السادة الوزراء،السادة الوزراء،
        الس?يدات والسادة املس�شارون،الس?يدات والسادة املس�شارون،الس?يدات والسادة املس�شارون،الس?يدات والسادة املس�شارون،

رمغ من هذه ا�هودات Áشكر الس?يد الوز�ر احملرتم Rىل اجلواب، ¡ل
�مام ٔ�و ¡ملقارنة مع ما هو مطلوب يف البحث امليداين ٔ�و ٔ Vوقلي Vتبقى ضئي
البحث العلمي، خصوصا مع أ#هداف امل¼شودة والتطور احلاصل يف 

  . البحث العلمي يف العديد من اQول العربية
�فٕاننا نطالب ٕ¡Rداد مقاربة مشولية لهذا امللف، بدءا ٔ�و حىت  ،�

�متكن من تعبئة الباح�ني عن طريق ٔ�نظمة حتفزيية .  
  تطويق ٕاشاكلية جهرة اخلربات والكفاءات املغربية؛ 

تطو�ر البحث العلمي وجتهزي اëتربات ¡لوسائل الرضورية والتق4ية 
  املواÕبة Aلتطور التك4ولو�؛ 

Ãكو�ن جJل Tديد من أ#ساتذة الباح�ني ٕالRداد اخللف، خصوصا بعد 
الطوعية اليت ٔ�فرغت اجلامعات املغربية ومراكز أ#حباث من ٔ�ملع  املغادرة

  أ#طر والكفاءات الوطنية؛
وضع ٕاطار تنظميي خيص املوارد الãرشية اëتصة يف جمال البحث 

  العلمي؛ 
ٕادzال م4اجه بيداغوجJة يف التعلمي ¿بتدايئ والثانوي ٕال:رة فضول 

  Ãمثن ا�ازفة ؤ�zذ املبادرة؛  التالمJذ وتطو�ر املبادرات املبتكرة اليت
حماربة البطا� العلمية عن طريق ٕادماج اخلرجيني يف م4ظومة البحث 

  العلمي يف بالد�؛ 
تعز�ز الرشاكة بني املقاوالت والوزارة الوصية من zالل توظيف نتاجئ 
البحث العلمي وجعلها رهن ٕاشارة العمل املقاواليت، وهذا من ش�ٔنه املسامهة 

 لتمنية ¿قpصادية وzلق فرص الشغل مع توفري ٕاطار قانوينيف حتقJق ا
  مالمئ لهذه إالجراءات؛ 

تãين ٔ�سلوب اجلامعة املنتÉة وتفعيS ٔ�سلوب �م يف توفري موارد مالية 
ٕاضافJة وحتويS من حبث Rلمي من ٔ�Tل ¿س?هتالك ٕاىل حبث Rلمي من 

�Tل ¿س�éرٔ .  
  .شكرا الس?يد الوز�ر

        ::::الس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسة
  .شكرا الس?يدة املس�شارة احملرتمةشكرا الس?يدة املس�شارة احملرتمةشكرا الس?يدة املس�شارة احملرتمةشكرا الس?يدة املس�شارة احملرتمة

ٕاذا تبقى لمك قليل من الوقت، ٕاذا ٔ�ردمت اس?تغال\ فpفضلوا الس?يد 
 �  .:نية 31الوز�ر، ¡يق 

    ::::وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي وÃكو�ن أ#طروز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي وÃكو�ن أ#طروز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي وÃكو�ن أ#طروز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي وÃكو�ن أ#طرالس?يد الس?يد الس?يد الس?يد 
¸ري ما نبخسش حق اجلامعة املغربية، اجلامعة املغربية مطلوبة، �ٓخر 

دو� شاراكت من ج4وب ٕافريقJا ٔ#مر�اك،  27مغريب عرض دØل من متويل 
 Øريpٓخر ٕانتاج يف اجلامعة املغربية �ك�لك4دا، ٔ#ورو¡ لكها، �ٓخر اzرتاع، 
كتجري Rىل الناموس، ٕاذن ¸ادي تصاوب ثوب ما يبقاش الناموس 

، ولكن مع أ#سف رشكة بلجيكJة يه اAيل غت¼pج هاذ ال¼س?يج ما هيقرص
ما عند�ش رشاكت اAيل كتÈاطر zاصها  ،(Les start-up)عند�ش 

ñشجع اجلامعة، تنقوهلم Aلرشاكت جييوا AلÉامعة zØذوا ¿zرتاRات دØل 
املغرب، مع أ#سف أ#Tانب هام اAيل ت@س�مثروا يف هاذ اليش، والعامل لكه 

  . ¡غي يتعاون مع اجلامعات املغربية
بية، عند� ا#ٓن هناك رشاكت كربى Tاية تتعاون مع اجلامعات املغر 

¡ح�ني مرموقني ا#ٓن تنوTدو الظروف ما بقاش، أ#س?تاذة م�قاش، 
مليون ا#ٓن  200مشلك مادي، مشلك ما قادي¼ش نرصفو املوارد، عند� 

فاي لفال�ة غتÈاذ لنا Rىل أ#قل س?نة ¸ري ¡ش �رمJوها ¡ش Áشوفو 
  .اتاعهالنتاجئ ن 

        ::::الس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسة
  . شكرا الس?يد الوز�رشكرا الس?يد الوز�رشكرا الس?يد الوز�رشكرا الس?يد الوز�ر

امسحتو بعدما ٔ�تقدم ¡لشكر اجلزيل Aلس?يد الوز�ر Rىل  ا#ٓن ٕاىل
  حضوره ومسامهته القمية، 

�ن ن¼pقل مع الفريق ¿س?تقاليل مرة ٔ�خرى Aلو�دة والتعادلية، من ٔ�Tل ٔ
متكJنه من طرح سؤا\ حول وضعية أ#شÈاص ذوي إالRاقة Aلس?يدة وز�رة 

��د ٔ�عضاء الفريق التضامن واملرٔ�ة وأ#رسة والتمنية ¿جÜعية، فليتفضل ٔ
  .مشكورا

        ::::املس�شار الس?يد ر�ال املاكوياملس�شار الس?يد ر�ال املاكوياملس�شار الس?يد ر�ال املاكوياملس�شار الس?يد ر�ال املاكوي
        ....gسم هللا الرمحن الرحميgسم هللا الرمحن الرحميgسم هللا الرمحن الرحميgسم هللا الرمحن الرحمي

        الس?يد الرئ@س،الس?يد الرئ@س،الس?يد الرئ@س،الس?يد الرئ@س،
        الس?يدة الوز�رة، الس?يد الوز�ر،الس?يدة الوز�رة، الس?يد الوز�ر،الس?يدة الوز�رة، الس?يد الوز�ر،الس?يدة الوز�رة، الس?يد الوز�ر،
        الس?يدات والسادة املس�شار�ن،الس?يدات والسادة املس�شار�ن،الس?يدات والسادة املس�شار�ن،الس?يدات والسادة املس�شار�ن،

الس?يدة الوز�رة، حققت بالد� Ãراكامت Tد �مة يف جمال التكفل ٔ�و 
اخلصاص يبقى طبعا  يف جمال اêهنوض ب�ٔوضاع أ#شÈاص املعاقني، ولكن

  .Õبريا Tدا ¡ل¼س?بة لهاذ الف�ة من املواطنني
و¡لتايل السؤال دØلنا لمك اليوم بصفpمك مسؤو� عن القطاع امللكف 
بت¼س?يق الس?ياسة العمومJة يف هذا ا�ال، هو ٔ�ش?نو يه إالضافات اAيل 

  Tات هبا هاذ احلكومة zالل هاذ أ#ربع س?نوات؟ 
Vوٕاسرتاتيجية واحضة يف هذا ا�ال ¡ل¼س?بة  مث واش اكينة رؤية شام

  Aلوزارة دØلمك؟
  .وشكرا

        ::::الس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسة
  . شكرا الس?يد املس�شارشكرا الس?يد املس�شارشكرا الس?يد املس�شارشكرا الس?يد املس�شار

ا#ٓن Tاء دور الس?يدة الوز�رة فل¼س?متع ٕاىل ردها، تفضيل أ#س?تاذة، 
  .الس?يدة الوز�رة احملرتمة
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        ::::ÜعيةÜعيةÜعيةÜعيةالس?يدة gس?مية احلقاوي وز�رة التضامن واملرٔ�ة وأ#الس?يدة gس?مية احلقاوي وز�رة التضامن واملرٔ�ة وأ#الس?يدة gس?مية احلقاوي وز�رة التضامن واملرٔ�ة وأ#الس?يدة gس?مية احلقاوي وز�رة التضامن واملرٔ�ة وأ#رسرسرسرسة والتمنية ¿جة والتمنية ¿جة والتمنية ¿جة والتمنية ¿ج
        ....gسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Rىل س?يد املرسلنيgسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Rىل س?يد املرسلنيgسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Rىل س?يد املرسلنيgسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Rىل س?يد املرسلني

        الس?يد الرئ@س،الس?يد الرئ@س،الس?يد الرئ@س،الس?يد الرئ@س،
  ،الس?يد املس�شار احملرتمالس?يد املس�شار احملرتمالس?يد املس�شار احملرتمالس?يد املس�شار احملرتم

�وال، ٔ�شكرك، الس?يد املس�شار احملرتم ٔ�شكرك Rىل هذا السؤال املهم، ٔ
ويبدو ٔ�نك Rارف ¡ٕالضافات، ٔ#نك Rارف مبا اكن يف السا�ة اليت تعين 

وم كنتلكمو Rىل مرشوع قانون ٕاطار ا�ي الشخص يف وضعية ٕاRاقة، الي
 Vد مقاربة قانونية شامÜل اعT�صادقمت Rليه يف هذا ا�لس املوقر، من ٔ

  .¸ري جمزٔ�ة
�مت ٕاطالق س?ياسة معومJة م4دجمة حتقق التقاطع بني القطاRات  ،كذ

احلكومJة، وتدمج كذ� ا�متع املدين من ٔ�Tل حتقJق أ#هداف من zالل 
  .الشمولية هاته املقاربة

كام ٔ�نه هناك جمهودات Rىل مس?توى ال�شغيل وإالدماج املهين من 
zالل صندوق الÜسك ¿جÜعي لغري �اميل الشهادات، ومراجعة 

من ٔ�Tل اêمتكني الفعيل لٔ«شÈاص يف  %7املرسوم املتعلق ¡حلصيص 
وضعية ٕاRاقة من ¿س?تفادة من هذا احلصيص، �هيك عن ا�هود ا�ي 

حلكومة خبصوص الولوجJات، حJث جعلنا من مدينة مرا³ش منوذTا بذلته ا
يف هذا الباب، وÁس?تعد ليك تصبح بعض املدن أ#خرى كذ� Rىل م4وال 

  .مدينة مرا³ش

        ::::الس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسة
        . . . . شكرا الس?يدة الوز�رةشكرا الس?يدة الوز�رةشكرا الس?يدة الوز�رةشكرا الس?يدة الوز�رة

ٕاذن Tاء ا#ٓن دور ٔ��د ٔ�عضاء الفريق ¿س?تقاليل Aلو�دة والتعادلية 
  .AلتعقJب، فليتفضل

        ::::س�شار الس?يد ر�ال املاكويس�شار الس?يد ر�ال املاكويس�شار الس?يد ر�ال املاكويس�شار الس?يد ر�ال املاكويامل امل امل امل 
        . . . . شكرا الس?يدة الوز�رةشكرا الس?يدة الوز�رةشكرا الس?يدة الوز�رةشكرا الس?يدة الوز�رة

فاش طرح4ا السؤال دØل إالضافات دØل هاذ احلكومة ت¼pلكمو Rىل 
إالضافات اAيل Õيحسوا هبا املواطنني وأ#شÈاص املعاقني بصفة م�ارشة، 
اطلعنا Rىل العرض اAيل درتوا الس?يدة الوز�رة يف النقاش دØل قانون 

وا�د العدد دØل أ#Áشطة وRدد دØل إالجراءات اAيل  املالية، وقف4ا Rىل
درتوها، اAيل مشكور�ن Rلهيا ومشكور Rلهيا املوظفني اAيل Õيعملوا يف 

التابعة لها ويف امجلعيات ٔ�يضا اAيل كتعاون الوزارة املعنية ويف املؤسسات 
  . معمك يف هاذ احملال

مة يف هذا ما تنالحظوش وا�د اخلط رابط Aلعمل دØل احلكو  ،ولكن
ا�ال، ما Õيناش، فاش سولنا Rىل إالسرتاتيجية، يعين اك�ن وا�د الرب�مج 
معل واكينة ٔ�هداف مرمقة اAيل خصمك توصلوا لها، اك�ن جمهود ت@pعمل ولكن 
ٕاىل قار�ه ¡خلصاص اAيل اك�ن Rىل املس?توى الوطين خصاص �ول Tدا، 

 .ليل، ٕاىل ¸ري ذ�ٕاذن ما تنعرفوش واش راه اح4ا يف تطور �م وال ق 

 ���مك درتو ٕاRادة دØل ذاك البحث اAيل اكن حول إالRاقة، ؤ�مث مسعنا ٔ
�عتقد خشصيا، وٕان اكن �م ب�ٔن Ãكون عند� معطيات، ولكن اكن عندمك ٔ
وا�د البحث قدمي �كفي هاذ البحث ¡ش د�روا به إالسرتاتيجية دالعمل 

  . و¡ش ñش?تا¸لوا به
ط اQراسات، �م ما تنقولش ¸ري �م، دامئا ٔ�ما تبدا الوزارة تت¼pج فق

  .�م، ولكن أ#مه م4و هو إالجراءات فعلية تيحسوا هبا أ#شÈاص املعاقني
هاذ املوضوع دالولوجJات اAيل Ãلكمتوا Rليه، الس?يدة الوز�رة، �م 

بدينا يف مدينة مرا³ش، اكن اTدا، ولكن zدا وقت كثري، يعين ا#ٓن Rاد 
عندÕومش إالماكنيات ¡ش ñش?تغلوا Rىل هاذ ا�ال،  ممكن، طبعا تنعرفو ما

ال مادية، ال gرشية، ولكن فاش كتد�ر وا�د إالسرتاتيجية واحضة Ãميكن 
  .تلقى لها ا#ٓليات وإالماكنيات Rىل مس?توى احلكومة ¡ش توصل Aلن�ÉJة

النقطة الثانية اAيل ما بغي�ش ن¼ساها يف هاذ التعقJب دØيل، الس?يدة 
لبعد اجلهوي يف العمل دØلمك، راه قد ما اك�ن وا�د العمل الوز�رة، هو ا

اAيل اك�ن Rىل املس?توى الوطين، اك�ن فوارق كثرية ما بني اجلهات، حبال 
كام اك�ن فعدد دØل ا�االت املتعلقة ¡لصÙة و¡لتعلمي و¡لرتبية والتكو�ن 

  . وال�شغيل دØل هاذ أ#شÈاص هاذو
خ4يفرة واAيل Rىل -اكجلهة دØل بين ماللفٕاىل zذينا بعض املناطق م�ال 

هذا أ#ساس ٔ#ن فهيا التمنية الãرشية ضعيفة Rالش ختاذت كمنوذج Aلمبادرة 
دØل نظام املساRدة الطبية، راه اك�ن وا�د اخلصاص كثري، وأ#رس تعاين 
يف هاذ املناطق هذه، ٔ#ن ما تتعرفش �ٓش تتعمل، ما اكي¼ش مجعيات اAيل 

اكي¼ش مراكز دØل اQو�، zاصها متيش مدن بعيدة  ¸ادي Ãكفل هبا، ما
  .وما عندهاش إالماكنيات

  .وشكرا

        ::::الس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسة
        ....شكرا الس?يد املس�شارشكرا الس?يد املس�شارشكرا الس?يد املس�شارشكرا الس?يد املس�شار

لمك مسا�ة زم4ية مpبقJة لمك اس?تغاللها AلتعقJب،  ،الس?يدة الوز�رة
  .تفضيل

        ::::الس?يدة وز�رة التضامن واملرٔ�ة وأ#الس?يدة وز�رة التضامن واملرٔ�ة وأ#الس?يدة وز�رة التضامن واملرٔ�ة وأ#الس?يدة وز�رة التضامن واملرٔ�ة وأ#رسرسرسرسة والتمنية ¿جÜعيةة والتمنية ¿جÜعيةة والتمنية ¿جÜعيةة والتمنية ¿جÜعية
املس�شار احملرتم، عندما Ãكون هناك معلومات قد مرت الس?يد  ،ٔ�وال

س?نوات، ال ميكن ٔ�ن نت4ãاها ونتصور ٔ�ية ٕاسرتاتيجية بناءا Rىل  R10لهيا 
معطيات ؤ�رقام مpقادمة، �� مقنا ببحث وطين لٕالRاقة الثاين ¡ش نعرفوا 

 ُ Á ن�شكر Rليه، مايش إالRاقة فني وصلت ف�الد�، وهذا يشء جيب ٔ
�رجعو ¡Aلور.  

اليشء الثاين، هو ٔ�ن ف� يتعلق ¡لولوجJات، من ق�ل ما دارت حىت 
�اTة، جJنا لقJنا ما اكينة حىت �اTة، اح4ا دا¡ ٔ�عطينا منوذج من مدينة 
مرا³ش، وهناك مدن اAيل تتصل بنا ا#ٓن تتقول لنا ٔ�عطيو� التصاممي، 

  .ةمدينة اQار البيضاء ا#ٓن ها هام ¡ديني، ومدن ٔ�خرى ها يه الحق
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:لث يشء ؤ�نمت تتÙدثون عن اجلهوية، راه ما بقاش ذاك اليش اAيل 
تتعرف، اليس املاكوي الس?يد املس�شار احملرتم، دØل م�ال توزيع املعينات 
والتق4يات البديV اAيل اكن يش مواطن اك�ن فطاطا وال حىت يف الزاك جيي 

�Áش�ٔ� حىت أ#بطال يف الر¡ط وzØذ وا�د الكروسة وال وا�د، حنن ٔ
و�دة،  16و�دات الس?تق�ال ٔ�شÈاص يف وضعية ٕاRاقة وØ، بدٔ�� ب 

و�دة، وهاذ الس?نة  16خرج4ا هاذ اخلدمة gشلك مركزي، خرج4اها ودر� 
  .وس?نحولها ٕاىل مراكز لالس?تق�ال والتوجJه 30مكلنا 

ميل كنتلكمو Rىل هاذ أ#ش?ياء الضخمة، هاذ أ#ش?ياء راه ما  ،طبعا
ار، ف4حن نتلكم Rىل س?ياسة معومJة تتزنل ا#ٓن Rىل تدارش بني ليV وهن

  .الواقع

        ::::الس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسة
  . شكرا الس?يدة الوز�رةشكرا الس?يدة الوز�رةشكرا الس?يدة الوز�رةشكرا الس?يدة الوز�رة

الشكر لك الشكر � الس?يدة الوز�رة Rىل احلضور واملسامهة القمية يف 
  . هذه اجللسة احملرتمة

فلن¼pقل ا#ٓن ٕاىل القطاع ما ق�ل أ#zري واملسÉل اليوم يف هذه اجللسة 
بوزارة ال�شغيل والشؤون ¿جÜعية، وهناك سؤال موضوRه ويتعلق 

مقدم من طرف فريق أ#صا�  ،ñشغيل ذوي ¿حpياTات اخلاصة
واملعارصة Aلس?يد وز�ر ال�شغيل والشؤون ¿جÜعية، فليتفضل ٔ��د 

�عضاء الفريق لطرح السؤالٔ.  

        ::::املس�شار الس?يد عبد الرحمي الاملس�شار الس?يد عبد الرحمي الاملس�شار الس?يد عبد الرحمي الاملس�شار الس?يد عبد الرحمي المكمكمكمكييلييلييلييل
        ....gسم هللا الرمحن الرحميgسم هللا الرمحن الرحميgسم هللا الرمحن الرحميgسم هللا الرمحن الرحمي

        يد الرئ@س،يد الرئ@س،يد الرئ@س،يد الرئ@س،الس? الس? الس? الس? 
        الس?يدات املس�شارات والسادة املس�شار�ن،الس?يدات املس�شارات والسادة املس�شار�ن،الس?يدات املس�شارات والسادة املس�شار�ن،الس?يدات املس�شارات والسادة املس�شار�ن،

        السادة الوزراء والس?يدة الوز�رة،السادة الوزراء والس?يدة الوز�رة،السادة الوزراء والس?يدة الوز�رة،السادة الوزراء والس?يدة الوز�رة،
يف غياب س?ياسات معومJة يف جمال ال�شغيل موة ٕاىل أ#شÈاص 

  :والف�ات ذوي ¿حpياTات اخلاصة، Áس�ٔلمك الس?يد الوز�ر
ما هو تصور احلكومة ٕالدماج ذوي ¿حpياTات اخلاصة يف سوق 

  الشغل؟
يف نية احلكومة ختصيص ما �كفي من الوظائف العمومJة لفائدة وهل 

  هذه الف�ة من املواطنني؟
  .وشكرا

        ::::الس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسة
  .شكرا الس?يد املس�شارشكرا الس?يد املس�شارشكرا الس?يد املس�شارشكرا الس?يد املس�شار

  .ٕاذن س¼س?متع ٕاىل رد ٔ�و جواب الس?يد الوز�ر فليتفضل

        ::::الس?يد عبد السالم الصديقي، وز�ر ال�شغيل والشؤون ¿جÜعيةالس?يد عبد السالم الصديقي، وز�ر ال�شغيل والشؤون ¿جÜعيةالس?يد عبد السالم الصديقي، وز�ر ال�شغيل والشؤون ¿جÜعيةالس?يد عبد السالم الصديقي، وز�ر ال�شغيل والشؤون ¿جÜعية
        ....شكرا الس?يد الرئ@سشكرا الس?يد الرئ@سشكرا الس?يد الرئ@سشكرا الس?يد الرئ@س

ا الس?يد املس�شار Rىل سؤالمك حول املوضوع ا�ي يÜىش مع شكر 
السؤال ا�ي س?بق، هيم رشحية من جممتعنا تعاين من إالRاقة ٔ#س?باب 

  .خمتلفة
طبعا املوضوع \ بعد جممتعي ,سائلنا مجيعا مكواطنني مكسؤولني، ¡لطبع 
املوضوع حيظى ب�ٔمهية ¡لغة وبعناية فائقة من طرف صاحب اجلال�، 

وموضوع حيظى بعناية وبتضامن  ،وع حيظى كذ� بعناية من احلكومةموض
مازال شوية دØل التضامن  ،ا�ي يوTد يف خضم جممتعنا املغريب، امحلد 

  .قامئ
ف� خيص ال�شغيل وٕاضافة لٕالTا¡ت اAيل قدمهتا يف املوضوع زمJليت 

يطبق  يف الوظيفة العمومJة، هل %7الوز�رة، اك�ن ¡لطبع احلصيص دØل 
�م ال يطبق؟ ال يطبق نظرا ٔ#س?باب خمتلفة، Rالش ٔ�ن الوزارة وال وا�د ٔ

  إالدارة معينة كتد�ر إالRالن عن التوظيفات مبواصفات معينة؟
يف ¸الب أ#حJان ذاك الرTل املعاق ٔ�و املرٔ�ة اليت تعاين من إالRاقة ال 

، تتوفر فهيا ذيك الواصفات، Rالش؟ ٔ#ن ٔ�وال ما عندوش نفس التكو�ن
اك�ن ٕاشاكلية فالولوج دØل التعلمي، هذه ٕاشاكلية كربى zاصنا نعاجلها، ٔ#ن 

  . ال�شغيل ما هو ٕاال حصيV لوا�د الصريورة دØل احلياة
ولكن مع ذ� ي¼�غي ٔ�ن نعرتف ٔ�ن إالدارات العمومJة كتقوم بوا�د 

  . قةا�هود لتوظيف وا�د العدد دØل إالخوة املواطنني اAيل تيعانيوا من إالRا
القطاع اخلاص، ؤ�� ت¼pوTه كذ� ومعنا الس?يد رئ@س الفريق دØل 
¿حتاد العام ملقاوالت املغرب، Rليه كذ� ¡ش يد�ر وا�د ا�هود zاص 

  .اجتاه هذه الرشحية دØل املواطنني
ف� خيص الوزارة، gرسRة، وقعنا يف الشهر أ#zري اتفاقJة �مة من 

Øل أ#رسة والطفو� والتضامن ¿جÜعي ووزارة أ#مهية مباكن بني الوزارة د
الواك� الوطنية Aل�شغيل والتعاون الوطين  (L’ANAPEC5)ال�شغيل و

وواك� التمنية ¿جÜعية، ¡ش نقومو بوا�د العناية zاصة، ¡ش نعطيو 
Ãكو�ن zاص ¡ل¼س?بة Aلقابلية دØل ال�شغيل، يعين نواÕبو وا�د الف�ات 

¡ش ÁساRدمه يوجلوا Aلشغل ٔ�و كذ� ÁساRدمه ¡ل¼س?بة دØل �س إالRاقة 
هناك يعين مواطنني عندمه إالRاقة، ولكن عندمه رغبة يف ت�ٔس@س املقاو� 

�و يف مرشوع صغري مدر zVAل كذ� ¸ادي نواÕبوهٔ.  
¡لطبع هاذ اليش تيقpيض ٔ�وال ٔ�ننا �كونو املكونني، ٔ#ن حىت ذاك 

ول Rادي ل@س ذاك املقاول اAيل تيعاين من املكون اAيل تيواÕب املقاول، املقا
  . إالRاقة، هاذي كذ� ٕاشاكلية

Rىل ٔ�ي هاذ املوضوع هذا zاصنا نتعاونو Rليه مجيع، راه مليون ونصف 
رضوري حنينو هاذ  2001تعود ٕاىل ك وال ٔ�كرث، يف احلقJقة املعطيات 

  .املعطيات ¡ش نعرفو Rالش ت¼pلكمو بعدا
  .وشكرا

                                                 
5 Agence Nationale de Promotion de l’Emploi et des Compétences 
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        ::::الس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسة
  .شكرا الس?يد الوز�رشكرا الس?يد الوز�رشكرا الس?يد الوز�رشكرا الس?يد الوز�ر

ٕاذن س�ٔحول اللكمة ا#ٓن ٕاىل ٔ�حصاب السؤال، فليتفضل ٔ��دمه من 
�Tل تقدمي التعقJبٔ.  

        ::::املس�شار الس?يد عبد الرحمي الاملس�شار الس?يد عبد الرحمي الاملس�شار الس?يد عبد الرحمي الاملس�شار الس?يد عبد الرحمي المكمكمكمكييلييلييلييل
  .شكرا الس?يد الرئ@سشكرا الس?يد الرئ@سشكرا الس?يد الرئ@سشكرا الس?يد الرئ@س

  . وت¼شكرو الس?يد الوز�ر Rىل جوابه
ولكن ت¼شوفو، الس?يد الوز�ر، هاذ الف�ة راها ما �متي¼ش هبا هنائيا، 

خشص، هاذو اAيل يه  1.355.776اكينة بعدا ليش اAيل Õيتقال ٔ#ن هاذ ا
  .إالحصائيات دØهلم اAيل Tا�هتم اكينة

  . دا¡ راه ¸ادي �كون ٔ�كرث، وزايد هاذ اليش Õيتاك]ر
وTدتوا لهاذ الناس يش �اTة اAيل ¸ادا ñشوف  ،الس?يد الوز�ر ،واش

الفضل دØل هاذ الف�ة هاذي؟ هاذي راه نقو� الس?يد الوز�ر، راه لوال 
هللا س?بÙانه وتعاىل، الرمحة دØل هللا Rىل هاذ الناس هاذو، لوال فضل 
الرRاية دØل صاحب اجلال�، لوال فضل احملس?نني، لوال فضل التاكفل 
¿جÜعي، ٔ#ن التاكفل ¿جÜعي هو اAيل Õيلعب دور Õبري دØل مسيتو، 

ÕيÈدموا يف مصت مع والناس اAيل ÕيÈدموا يف اخلفاء والناس اAيل عندمه 
  . هاذ الف�ة هاذي

والفضل دØل امجلعيات وامجلعيات اAيل حىت هام لعبني وا�د اQور هام 
لهاذ الناس هاذو، والفضل دØل املغاربة حلنان اAيل Õيتعاونوا مع هاذ الف�ة 

  . هاذي، لاكن ¸ادي Ãكون وا�د الاكرثة Õبرية
يب ٔ�و من بعيد ؤ�� من هاذ املنرب، ك¼شكر لك من سامه من قر 

امجلعيات اAيل هام Rا,شني مع هاذ الناس هاذو وRارفJهنم وRارفني  ٔ�كرثيةو 
املشالك دØهلم، ٔ�ما احلكومة راه Õيظهر ليا راه ما دارت معهم حىت يش 

  .�اTة الس?يد الوز�ر
الس?يد الوز�ر، كنطلبو م4مك ¡ش تتعاون مع هاذ الف�ة، رامه لو كنمت يف 

4ا اAيل كنع@شو معهم، اح4ا اAيل عند� شاكØت معهم، احلا� دØهلم، راه اح 
  . ال العائالت دØهلم، ال هامØ ،كنعرفوا ٔ�ش?نا يه املشالك اAيل Õيعانيوها

  ...فلهذا الس?يد الوز�ر

        ::::الس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسة
  . شكرا الس?يد املس�شارشكرا الس?يد املس�شارشكرا الس?يد املس�شارشكرا الس?يد املس�شار

لنا موRد مع �ٓخر سؤال موTه Aلس?يد وز�ر العدل  ، ؤ�zرياوا#ٓن ؤ�zريا
تفاRل احلكومة "من طرف فريق أ#صا� واملعارصة حول موضوع  واحلرØت

مع تقار�ر ومذÕرات ودراسة الهيئات الوطنية العامة يف جمال حقوق 
  ".إالÁسان

  .فليتفضل ٔ��د ٔ�عضاء الفريق مشكورا لطرح السؤال
  

        ::::املس�شار الس?يد عبد العز�ز بنعزوزاملس�شار الس?يد عبد العز�ز بنعزوزاملس�شار الس?يد عبد العز�ز بنعزوزاملس�شار الس?يد عبد العز�ز بنعزوز
        ....شكرا الس?يد الرئ@سشكرا الس?يد الرئ@سشكرا الس?يد الرئ@سشكرا الس?يد الرئ@س

        رتمني،رتمني،رتمني،رتمني،ٔ�خوأ�خوأ�خوأ�خوايتيتيتيت، ٕاخواين املس�شار�ن احمل، ٕاخواين املس�شار�ن احمل، ٕاخواين املس�شار�ن احمل، ٕاخواين املس�شار�ن احمل
اح4ا مازالني يف أ#جواء دØل ختليد اليوم العاملي حلقوق إالÁسان، وفهاذ 
اAلحظة الس?نوية، امجليع لك �مت ولك الفاRل يف ا�ال دØل حقوق 

Õيعتربها م4اس?بة لتقJمي مدى التقدم يف جمال Áرش الثقافة دØل  ،إالÁسان
ان، واQور دØل احلقوق، القمي دØل احلقوق، السلوك دØل حقوق إالÁس

  . لك ة، لك مؤسسة، لك الفاRلني يف ا�ال
وفهاذ إالطار، الس?يد الوز�ر احملرتم، Áسائلمك ٕاىل ٔ�ي مدى هناك 
تعاطي وتفاRل ٕاجيايب ما بني احلكومة ٔ�و تفاRل احلكومة مع التوصيات 

  وٕابداء الرٔ�ي دØل املؤسسات الوطنية املهمتة مبÉال حقوق إالÁسان؟
  .وشكرا

        ::::د رئ@س اجللسةد رئ@س اجللسةد رئ@س اجللسةد رئ@س اجللسةالس?يالس?يالس?يالس?ي
  . شكرا الس?يد املس�شارشكرا الس?يد املس�شارشكرا الس?يد املس�شارشكرا الس?يد املس�شار

  .ا#ٓن اللكمة Aلس?يد وز�ر العدل واحلرØت Aلجواب

            ::::صطفصطفصطفصطفىىىى الرمJد وز�ر العدل واحلرØت الرمJد وز�ر العدل واحلرØت الرمJد وز�ر العدل واحلرØت الرمJد وز�ر العدل واحلرØتاملاملاملاملالس?يد الس?يد الس?يد الس?يد 
        ....شكرا الس?يد الرئ@سشكرا الس?يد الرئ@سشكرا الس?يد الرئ@سشكرا الس?يد الرئ@س

        الس?يد املس�شار احملرتم،الس?يد املس�شار احملرتم،الس?يد املس�شار احملرتم،الس?يد املس�شار احملرتم،
  . ¡ل¼س?بة Aلحكومة، هناك مرجعيات Aلس?ياسات العمومJة اليت تبارشها

هناك :نيا التوجهيات امللكJة السامJة، هناك طبعا هناك ٔ�وال اQس?تور، 
:لثا الرب�مج احلكويم، ؤ�يضا هناك التوصيات دØل الهيئات اAيل يه 

  . هيئات دس?تورية، ومن مضهنا الهيئات اليت تعىن حبقوق إالÁسان
طبعا بال ما نتلكمو Rىل حقوق إالÁسان، كنتلكمو ¡ٔ#ساس Rىل 

  . الوس?يط ا�لس الوطين حلقوق إالÁسان، Rىل
¡ل¼س?بة AلمÉلس الوطين حلقوق إالÁسان، فقد تفضل ٕ¡صدار مجموRة 
من التوصيات، ٔ�قول ب�ٔهنا يف ٔ�¸لهبا مفJدة وتدفع ٕاىل أ#مام، وطبعا Qينا 
حتفظات Rىل بعضها ٔ#هنا ¡ل¼س?بة ٕالينا تصادم بعض الثوابت اQي¼Jة 

املبدئية، وال Aلمملكة، و¡لتايل ف4حن نتعامل gشلك ٕاجيايب من الناحJة 
�كpفي مبا هو توصيات بل ٕاننا Áس?تصدر رٔ�ي ا�لس الوطين حلقوق 
إالÁسان يف بعض أ#مور و�رجع ٕاليه، م�ال ف� خيص املرشوRني القوانني 
التنظميني املتعلق ٔ�وهلام ¡�لس أ#Rىل Aلسلطة القضائية والثاين ¡لنظام 

  . وثيقة صادرة عن ا�لسأ#سايس Aلقضاة، فقد رجعنا ٕاىل ا�لس وعند� 
رٔ�ي ا�لس، ¡ل¼س?بة  �نداجلنائية ع ¡ل¼س?بة ملرشوع قانون املسطرة 

  . ملرشوع القانون اجلنايئ الزلنا ن¼pظر
ٕاذن هناك تفاRل ٕاجيايب، ٕاال يف بعض أ#مور اليت ٔ�قول ال ميكن بتا  ٔ�ن 

 ٔ� ،Vيل يه قليAا Øس?متع ٕاليه فهيا، م�ال قضية إالرث وبعض القضاÁ ما أ#صل
 �وهو ٔ�ننا �رحب �اكفة يعين توصيات ا�لس الوطين حلقوق إالÁسان وكذ
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  . توصيات الوس?يط
  .شكرا

        ::::الس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسةالس?يد رئ@س اجللسة
  . شكرا الس?يد الوز�رشكرا الس?يد الوز�رشكرا الس?يد الوز�رشكرا الس?يد الوز�ر

  .ٕاذن اللكمة Aلس?يد املس�شار من ٔ�Tل التعقJب، تفضل الس?يد الرئ@س

        ::::املس�شار الس?يد عبد العز�ز بنعزوزاملس�شار الس?يد عبد العز�ز بنعزوزاملس�شار الس?يد عبد العز�ز بنعزوزاملس�شار الس?يد عبد العز�ز بنعزوز
  ،احملرتماحملرتماحملرتماحملرتم    الس?يد الوز�رالس?يد الوز�رالس?يد الوز�رالس?يد الوز�ر

��مل ٔ�قصد توصية بعيهنا، فهناك العرشات رمبا املئات من التوصيات  ٔ
ومن ا#ٓراء اليت يبدهيا، ٕاما بطلب من احلكومة ٔ�و بطلب من جمليس 

  . الربملان
�حتدث فقط، الس?يد الوز�ر، ولكي ق4اRة ب�ٔن بدون تظافر ود ٔ ��ٔ

 املؤسسات الوطنية اQس?تورية وحكومة و�رملان وقضاء ومؤسسات ،امجليع
بدون تظافر اجلهود دØل امجليع لن Áس?تطيع من رحب رهان  ،ا�متع املدين

دØل التقدم يف Áرش قمي حقوق إالÁسان ويف Ãكر,س ممارسة حقوقJة تليق 
  . ¡ملغاربة مجيعا

ففي الوقت اAيل كنا تنحرضو لهاذ السؤال اطلعنا Rىل التقر�ر دØل 
�ر احملرتم، Rىل ٔ�ن مؤسسة الوس?يط، هناك عبارة واحضة، الس?يد الوز

AلقطاRات احلكومJة يف تفاRلها مع توصيات  وتباطؤاحلكومة ٔ�و هناك تعرث 
  . مؤسسات الوس?يط، هذا مايش �م4ا

ولكن يف هذا إالطار، اليوم Áسائلمك، الس?يد الوز�ر احملرتم، ولكن 
أ#مر يعين لك القطاRات احلكومJة، ما خصوش يتفهم سؤالنا Rىل ٔ�نه يعين 

ة العدل واحلرØت، فهناك تفاوت يف التفاRل دØل القطاRات فقط وزار 
  . احلكومJة، سواء يف طلب ٕابداء الرٔ�ي ٔ�و يف تنفJذ التوصيات

فس�Rٔرتف وس�ٔقر ٔ�ن وزارة العدل واحلرØت ت�ٔيت يف مقدمة القطاRات 
احلكومJة اAيل كتÉاوب مع املؤسسات الوطنية اQس?تورية دØل حقوق 

عري ٔ�ي اهÜم لهاذ املؤسسات، Rات حكومJة ال تُ إالÁسان، ولكن هناك قطا
فعل وRىل سJãل املثال ال احلرص رئاسة احلكومة zالل ٔ�ربع س?نوات مل تُ 

من الظهري املنظم واحملدث AلمÉلس الوطين حلقوق إالÁسان، حبيث  6املادة 
  ..يف ٔ�ي من املواضيع ذات الطابع احلقويق Aلمؤسسة هٔ�نه مل يمت طلب رٔ�ي

  .شكرا

        ::::رئ@س اجللسةرئ@س اجللسةرئ@س اجللسةرئ@س اجللسة    الس?يدالس?يدالس?يدالس?يد
        . . . . شكرا الس?يد الرئ@سشكرا الس?يد الرئ@سشكرا الس?يد الرئ@سشكرا الس?يد الرئ@س

  .ف� تبقى من الوقت اللكمة Aلس?يد وز�ر العدل واحلرØت AلتعقJب

        ::::الس?يد وز�ر العدل واحلرØتالس?يد وز�ر العدل واحلرØتالس?يد وز�ر العدل واحلرØتالس?يد وز�ر العدل واحلرØت
�تفق معمك يف لك ما تفضلمت به، سوى ما تعلق �رئاسة احلكومةٔ ��ٔ .  

�تفق معمك يف ٔ�نه هناك جتاوب Rىل لك �ال مبس?توØت خمتلفة مع ٔ
  . ت، ومن مجلهتا توصيات الوس?يطتوصيات الهيئا

وي¼�غي ٔ�ن نعرتف ب�ٔنه ل@س من السهل وال@سري التÉاوب املطلق، 
ملاذا؟ ٔ#ن هناك Rىل لك �ال ٕاÕراهات، وٕان اكن امجليع ي¼�غي ٔ�ن يتواصل 

  . ويتفاRل gشلك ٕاجيايب
¡ل¼س?بة لرئ@س احلكومة، حفيy تقوم خمتلف القطاRات احلكومJة 

ه جيايب مع ا�لس الوطين حلقوق إالÁسان ومع ¸ري ¡لتÉاوب والتفاRل االٕ 
املؤسسات، فذ� يعين ¡لرضورة ٔ�ن هناك تفاRل حكويم ,سع ٔ�يضا  ومن

  . رئ@س احلكومة
مكو�ت مث :نيا، من الناحJة املهنجية فوز�ر العدل ال ميثل اكفة 

�متىن عن ا�لسني ٔ ��احلكومة، والس?يد رئ@س احلكومة ميثل ٔ�مام ا�لس، ؤ
�ن ,سائال رئ@س احلكومة ف� هيمه Õرئ@س حكومة ٔ�ي يف الس?ياسات ٔ
العمومJة العامة، ٔ#نين وهذا Rىل لك �ال رٔ�يي الشخيص ٔ�فا�Tٔ ب�ٔنه كتكون 

�حJا� ٔ�س?ئV قطاعيةٔ .  
وح�ذا لو يتفضل الس?يد املس�شار احملرتم ملساء� رئ@س احلكومة 

  . وس?تÉد عنده ٔ�Õيد اجلواب املق4ع
  .شكرا

        ::::س اجللسةس اجللسةس اجللسةس اجللسةالس?يد رئ@الس?يد رئ@الس?يد رئ@الس?يد رئ@
        ....شكرا جزيال الس?يد الوز�رشكرا جزيال الس?يد الوز�رشكرا جزيال الس?يد الوز�رشكرا جزيال الس?يد الوز�ر

        الس?يدة الوز�رة،الس?يدة الوز�رة،الس?يدة الوز�رة،الس?يدة الوز�رة،
        الس?يدان الوز�ران،الس?يدان الوز�ران،الس?يدان الوز�ران،الس?يدان الوز�ران،
        الزمJالت والزمالء،الزمJالت والزمالء،الزمJالت والزمالء،الزمJالت والزمالء،

        . . . . شكرا لمك Rىل مساشكرا لمك Rىل مساشكرا لمك Rىل مساشكرا لمك Rىل مسامهمهمهمهتمكتمكتمكتمك

 .ورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسة


